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1. - SABIK ZABIT HÜLASASI 

Bütçe müzakereleri dolayısiyle Cumartesi ve 
Pazar günleri deıdâhil olanak üzere her gün saat 
10 dan 13 e ve 15 ten 20,30 a kadar mesaiye 
devam olunması kabul edildi. 

* 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihasının heyeti umumiyesi üzerinde müzake
reye devam olundu. 

Ankara Mebusu Osman Alişiroğlu, Kiyasetin 
birinci ihtarına rağmen söz kesmek suretiyle 

2. — HAVALE 

Lâyihalar 
1. — 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka

nununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/150) (Bütçe Encü
menine) 

2. •— Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Mü
dürlüğü 1957 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/151) (Bütçe Encümenine) 

3. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1957 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/152) 
(Bütçe Encümenine) 

4. — Karayolları yapımı için girişilecek sâri 
taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihra-

müzafcereleri ihlâle devam ettiğinden kendisine 
ilci ihtar cezası verildi. 

21 . II . 1958 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Beisvekili Kâtip 
Kayseri Mebusu Bolu Mebusu 

İbrahim Kirazoğlu İhsan Oülez 
Kâtip 

Kayseri Mebusu 
Hakkı Kurmel 

çına yetki verilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/153) (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

Teklifler 
1. — idare Amirleri Sakarya Mdbusu Nüz-

het Akın ve Konya Mebusu Reyhan Gökmenoğ-
lu'nun, 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin Büyük 
Millet Meclisi kısmında değişiklik yapılması 
hakkında kanun teklifi (2/138) (Bütçe Encü
menine) 

2. — Yozgad Mebusu Ömer Lûtfi Erzurum-
luoğlu ve iki arkadaşının, Yozgadlı Ismailoğlu 
Nâzım Kafaoğlu'na vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi 
(2/139) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 
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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 10,15 

REİS — Beisveküi Fikri Apaydın 
KATİPLER : İhsan Gülea (Bolu), Sabahattin Sayın (Konya) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Yoklama yapacağız. 
(Sakarya mebuslarına kadar yoklama ya

pıldı.) 
REİS Celseyi açıyorum. 

4. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

i. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, Memur
ların vazife gördükleri müddetçe tahsil müesse
selerine asli talebe olarak kaydedilemiyeceklerine 
dair 4007 saydı Kanunun birinci maddesinf de
ğiştiren 4214 saydı Kanunun 1 nci maddesinin 
tadüi. hakkındaki kanun teklifinin geriverilmesi-
ne dair takriri (2/66, 4/30) 

REİS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Memurların vazife gördükleri müddetçe tah

sil müesseselerine asli talebe olarak kaydedile
miyeceklerine dair 4007 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesini değiştiren 4214 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifimi 
yeniden hazırlamak üzere geri alıyorum. 

Gereken muamelenin ifasına müsaadelerinizi 
saygılarımla rica ederim. 

Ankara Mebusu 
Selim Soley 

REİS — Geriverilmiştir. 
Zaptı sabık hakkında Vacid Asena. 
OSMAN ALİŞÎROĞLU (Ankara) — Daha 

evvel söz istemiştim. 
REİS — Sabahleyin arkadaşımız istemiştir, 

size de söz vereceğim. 
VACİD ASENA (Balıkesir) — Dünkü cel

sede söz alan hatipler arasında Hüseyin Balık 
da yardı. Kendisini dinledim. Bu arkadaşın be
yanatı arasında Meclis Tahkikat Encümenine 
tevdi olunan maddeler meyamndaki iki bin ton
luk bir demir hikâyesi geçiyor. Sarf ettiği söz

ler arasında, «Bu işin kapatılması cihetine güya 
temayül edilmiştir.» Mealindeki tarizleri üzerin
de durmak ve Meclisi Aliyi tenvir etmek lâzım-
geldiği kanaatindeyim. Tahkikat Encümeninin 
bir uzvu ve aynı encümenin mazbata muharrir? 
sıfatiyle maruzatta bulunacağım. (Soldan, «bra
vo, çok doğru» sesleri) 2 bin tonluk demir hikâ
yesi Hüseyin Balık tarafından tahrif edilerek 
bir polemik havası yaratılmak istenmiştir. Bu 2 
bin tondan ancak 90 tonu Etiler Kooperatifine 
tahsis ve mütebaki kısmı Ticaret Vekâletinin 
emri mahsusuna müsteniden İzmir, Ankara, İs
tanbul ve Eskişehir'de hususi sektöre tahsis ve 
ithali yapan müessesece tevzi edilmiştir. Bunlar 
Meclis Tahkikat Encümeninin dosyasında mev
cut vesikalardan bedahetle anlaşılır mertebede
dir. 

Hüseyin Balık kooperatifin ismine dahi (Ka
lender) demiştir. Kendisine kalenderlik meşre
bini izafe eden bu arkadaşın, fikri ne ise zikri 
de odur, kabilinden kooperatifin ismini dahi 
tahrif etmek suretiyle ortaya yeni bir dedikodu 
mevzuu atmak istediği bariz ve bedihidir. 

Şimdi kendisine soruyorum : Tahkikat En
cümeninin müzakerelerinde hazır bulunmadılar 
mı, müzakereleri takibetmediler mi? Bu bapta 
hazırlanan rapor ve dosya bütün muhtevası ile 
Yüksek Meclise sunulmadı mı, hepsi vâki değil 
mi? Encümende ve Umumi Heyette müzakereler 
cereyan ederken kendisi de hazır ve nazır bulu
nuyorlardı. Bu zatta demir hikâyesine ait bir 
ukde mevcut idi ise neden ve niçin çıkıp da iti
razda bulunmadı, fikirlerini ortaya dökmedi? 
Mevtai bir sükûttan sonra şimdi kalkıyor, bir 
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kundakçı sıfatiyle ortaya çıkıyor. (Soldan, al
kışlar, sağdan, gürültüler) 

Dün bize «içinizde mürtet var» dediler ama, 
Balık da irtidadetmiştir, biliyoruz. (Sağdan, gü
rültüler) 

REİS — Şahsiyat ile uğraşmayın. 
VACÎD ASENA (Devamla) — asıl ve mü-

temerrit mürtet Hüseyin Balık'tır. Dün memle
ket sathında Evliya Çelebi gibi diyar diyar do
laşarak ağız dolusu envai şutum ile C. H. P. ye 
saldırırken, bugün rükûa varırcasma onların li
derlerinin elini bus ediyor ve fotoğrafçılara poz 
veriyor. (Sağdan, şiddetli gürültüler) 

REİS — Vacid Bey, şahsiyata kaçtınız, rica 
ederim, yapmayın. (Sağdan, gürültüler) 

Osman Alişiroğlu. (Sağdan, gürültüler) 
Efendim, şahsiyatla uğraştığına işaret ettim. 

(Sağdan, «her şeyi söyledikten sonra, sesleri», 
gürültüler ) 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, dün bütçe müzakereleri sakin 
bir hava içinde cereyan etmekte iken, Riyasette 
bulunan Kirazoğlu arkadaşımız hislerine kapıla
rak bendenize ve muhalefette bulunan bâzı ar
kadaşlara sebepsiz ve lüzumsuz ihtar cezası ver
di. (Soldan, «az bile» sesleri) 

REİS — Müsaade buyurun, efendim. 
OSMAN ALİŞİROĞLU (Devamla) — Riya

sette bulunan arkadaşın bu kürsüde konuşan ha
tiplerden daha çok taraf tuttuğunu dün müşahe
de ettik. (Soldan, «yaa...» sesleri) Evet, bir ar
kadaşımıza da (piyon) demek suretiyle hakaret
te bulundu. Ama sonradan kendisinden özür di
lemiş. 

Aziz arkadaşlarım, Riyasette bulunan zatın 
her'şeyden evvel hislerine, ihtiraslarına hâkim 
olması icabeder. (Sağdan, «vekil olacak», sesle
ri) Hislerine hâkim olacak ki, ondan sonra mü
zakerelere de hâkim olabilsin. Birinci ihtarı ne 
şekilde bana verdi?... Saym Başbakan kürsüde 
konuşuyor, sakin konuşuyorlardı. İsmail Rüştü 
Aksal'm nezaketinden bahsediyorlardı. Bende
niz şuradan kalkarak dedim ki ; «Sebati Ata
man'da aynı nezaketle mukabele etti mi?» (Sol
dan, ve sağdan, gürültüler) 

REİS — Rica ederim, müdahale ediyorsunuz, 
ihtara mecbur kalıyoruz, bu da iyi olmuyor. 

OSMAN ALİŞİROĞLU (Devamla) — Reis 
Bey, müdahaleler karşı taraftan oluyor, ama ih-
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tar yalnız bize. (Sağdan, gülüşmeler, «doğru, 
doğru» sesleri) 

Sayın Başvekil gülerek karşıladı. Ama bunun 
arkasından Reis Bey bendenize ihtar cezası ver
di. Sorarım, vicdanlarınıza hitabediyorum aziz 
arkadaşlarım, bu küçük müdahalenin ihtara müs
tahak bir tarafı var mıdır. (Soldan, «vardır, var
dır» sesleri) Yoktur. 

İhtar cezası vermek belki Reisin mutlak sa
lâhiyeti dahilindedir, ama, Kirazoğlu arkadaşı
mızın, seçimlerde her gittiği köyde namaz kılan 
Kirazoğlu'nun kürsüde de Allah korkusunu his
setmesini rica ederim. (Sağdan, alkışlar) (Sol
dan, gürültüler) 

İkinci ihtar... Başvekil konuşuyor, biz de sü
kûnetle dinliyorduk. Başvekilin eski edası yok
tu. Konuşmasının muhtevası bertaraf, yedi sene
den beri söylediklerini tekrar etti. Bunun üze
rinde duranyaeağım. Fakat lisanı yumuşak idi, 
biz âe sükûnetle dinledik. (Soldan, «ooo...» ses
leri) Reis mütemadiyen müdahalede bulunuyor
du. Bazan Başbakan'a sual sorduk, buna cevap 
almamız bizim için haktır, fakat Reis mütema
diyen ihtar cezaları verdi. Haksız idi arkadaşlar. 
Gün gelecek Kirazoğlu arkadaşımız Başbaka
nın kürsüde bulunmasından dolayı muhalefete 
reva gördükleri hareketleri sebebiyle nedamet 
duyacaklar ve onun çocukları zabıt ceridelerini 
okudukları zaman üzüleceklerdir. (Sağdan, al
kışlar) 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Reis 
Bey, söz istiyorum. 

REİS — İsmail Rüştü Bey, ne sebeple söz 
istediğinizi lütfen izah buyurun, efendim. 

. İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Devamla) — iç 
Tüzüğün 95 nci maddesi mucibince. Dün Bütçe 
Komisyonu Sözcüsü şahsım hakkmda bâzı yersiz 
ifadelerde bulundu. Ayrıca Saym Başvekil ben
denizi yanlış anlamış. 

NÜVİT YETKİN (Malatya) — Reis Bey, 
usul hakkında. 

REİS — Nüvit Bey, müsaade buyurun, İsma
il Rüştü Bey ile önce meseleyi halledelim, sonra 
da size usul hakkında söz vereceğim. Niçin telâş 
ediyorsunuz? 

İsmail Rüştü Bey, siz grup sözcüsü olarak ko
nuştunuz. Eğer söz istiyorsanız sıraya tâbisiniz. 
Şayet sataşıldığı kanaatinde iseniz buyurun. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — 8a-
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yın Başvekil tarafından sözlerimin yanlış anlaşıl
dığını gördüm. Onu tashih için söz istiyorum. 

REİS — Şu halde sıraya tâbisiniz. Şayet size 
söz verirsem Dahilî Nizamnamenin şu sarahati 
karşısında sizin beni ikaz etmeniz lâzımdır. 

Söz Nüvit Yetkin'in. Buyurun, efendim. 
NÜVlT YETKİN (Malatya) — Muhterem 

arkadaşlarım, İçtüzüğün 95 nci maddesini muh
terem Riyasete hatırlatmak bakımından bir daha 
okuyorum : «Zatı hakkında taarruz vâki olan ve
yahut ileriye sürdüğü mütalâa hilâfında kendisi
ne bir fikir isnadolunan mebus her zaman söz is
temek hakkını haizdir.» 

İsmail Rüştü arkadaşımız yerinden kalkıp bu 
kürsünün önüne kadar gelerek diyor'ki, «Bütçe 
Encümeni sözcüsü dün şahsıma tariz etti.» (Sol
dan, etmedi, sesleri) Müsaade buyurun, bu husus
ta bizim de bir kanâatimiz var. 

Ayrıca; «Başvekil cevap verirken mütalâlarım 
hilâfına bana bâzı mütalâa ve fikirler atfetti. Bu
nun için söz istiyorum.» diyor. Riyasetten rica 
ediyorum, bu tarz bir talep karşısında hemen söz 
vermek mecburiyetinde olduğunu zannediyorum. 
(Soldan, «avukatı mısın?», sesleri) 

REİS — Nüvit Yetkin arkadaşımız, İsmail 
Rüştü Beyin söylemesi lâzımgeien sözleri kendi
leri söylediler. (Soldan, «avukatıdır», sesleri) Is-

1. — 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(i/17) 

REİS — Bütçe müzakerelerine devam ediyo
ruz, söz Hikmet Bayur'undur. (Soldan, alkışlar) 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Sayın arka
daşlar; alkışlayanların teveccühlerine minnet
tarlığımı arz etmekle beraber önceden alkış
lamamalarını rica ederim. Belki hoşa gitmiyen 
noktalar da olabilir. 

Arkadaşlar, büyük bir dönüm noktasındayız. 
Ona göre siyasamızı yeniden gözden geçirmek 
ve ele almak gerekecektir. 

Hâsıl olan yenilikler nelerdir? 
Bir defa, içeride muhalefet oylarının çoğal

mış olmasıdır. Bunu gözden kaçıranlayız. Bun
dan memnun oluruz veya olmayız, o başka, fa
kat mevcut bir olayı, realiteyi göz önünde bu
lundurmak mecburiyetindeyiz. 

1.1968 0 : 1 
mail Rüştü Bey şahsına sataşıldığı kanaatini ifa
de etmediler. Riyaset esasen İsmail Rüştü Beyin 
şahsına sataşıldığı kanaatinde değildir. (Sağdan, 
gürültüler) İsrar buyurulursa reye arz ederim. 

İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL (Ankara) — Eet, 
ısrar ediyorum. 

REİS — İsmail Rüştü Bey, Riyasetin kanaati 
hilâfına kendilerine sataşıldığı iddiasında oldu
ğundan karar Heyeti Celilenin olacaktır. Başve
kilin dünkü konuşmalarında ve Bütçe Encümeni 
Sözcüsünün beyanlarında İsmail Rüştü Bey ken
disine sataşılma olduğundan bahsile söz istemek
tedir. (Sağdan, alkışlar) Müsaade buyurun, efen
dim. İsmail Rüştü Bey arkadaşımıza sataşıldığı 
kanaatini izhar edenler lütfen işaret buyursun
lar... (Sağdan, «olmadı», sesleri, gürültüler) 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Reis Bey, söz ve
rilmesi hususunu reye koyamazsınız. 

REİS — Netice aynıdır efendim. Zatâlinizin 
arzusunu da yerine getireyim. Arkadaşımıza sata
şıldığı kanaatinde olanlar rey verdikleri takdirde 
İsmail Rüştü Bey konuşacaklardır. 

İsmail Rüştü Beye sataşıldığı kanaatini izhar 
buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Aksi ka
naatte olanlar... Sataşma olduğu kabul edilmemiş
tir, efendim. (İsmail Rüştü Beye hitaben) Sıra
nız geldiğinde söz vereceğim, efendim. 

Dış siyasa bakımından evvelâ, biz Rusya'yı 
teknik hususlarda geri olarak kabul ediyorduk. 
Sputniklerin fırlatılışı Rusların da hiç olmaz
sa bâzı sahalarda çok ileri olduğunu göstermiş 
bulunmaktadır. 

Dış siyasada ikinci olarak; bizim bölgemizi 
yakından ilgilendiren Arap dünyasında husu
le gelen değişikliklerdir. 

Bütün bunlar siyasamızı iyice gözden geçir
memizi gerektirmektedir. 

Bu hâdiseler arasında önce Cumhuriyet 
Halk Partisinin, yani kendisini iktidara nam
zet gören partinin sözcüsü olarak konuşan ar
kadaşın fikirleri üzerinde durmak isterim. Bu
nun söyledikleri o kadar çok tenkid edilmiş
tir ki, ben ancak bunlarda bir iki esas üzerin
de duracağım. 

Devletlerin idaresinde kâh maliyeci, kâh 
iktisatça zihniyeti üstün gelir ve ona göre yü
rütülür. Maliyeci zihniyeti daha çok 1914 yı-

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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İmdan önce senayiini vaktiyle kurmuş, sömür
geler toplamış ve birçok sömürgeler kazanmış 
devletlerde hâkimdi, iktisatçı görüşe bunlar muh
taç değildi. Kendi gümrüklerine, sömürgelerdeki 
piyasaya hâkimdiler. Sanayileştirmesini kendi 
sermayedarlarına özel teşebbüse bırakırlardı. Git
gide dünyada değişiklik oldu. Maliyeci zihniyeti 
yerini iktisatçı zihniyete bıraktı. Yani hükümet
ler kendisine yarıyan iktisadı ele alır, onu kul
lanır oldular. 

Şimdi, gördük ki, C. H. P. sinde halâ mali
yeci zihniyet hâkimdir. Onun adına konuşan 
eski Maliye Bakanı arkadaşımız biteviye rakam
ları sıraladı, tenkid etti. Şunu yaptı, bunu 
yaptı, yani bir maliye müfettişi gibi hareket 
etti. Devleti kül olarak iktisatçı gözü ile ele 
almadı. Bu, Halk Partsinin eski zihniyette 
devam ettiğini gösterir. Vaktiyle Osmanlı Dev
letinde, Fransa'dan öğrenilerek, bu ekol de bu 
yolda yürümüştü.Fakat Atatürk zamanında da 
sanayileşme, hareketi demiryolu ve saire yapı
lışı bu yönden tenkid edilmişti. Yani maliyeci 
zihniyetinde olanlar mütemadiyen bu tenkid-
leri yapmışlardır. Fakat asıl iktisatçı zihniye
tin hâkim olması daha çok Celâl Bayar 'in İktisat 
Vekili olmasiyle perçinlenir, kuvvet kazamı'. 
Ondan sonra Halk Partisi İnönü devrinde tek
rar ve tamamiyle maliyeci zihniyetine döner. 
Eski iktisadi hamleler durur ve saire. Şimdi 
burada Halk Partisi adına konuşan arkadaşı
mız, bir hesap memuru, bir maliye müfettişi 
sıfatiyle konuşmadı, bir devlet adamı sıfatıy
la konuştu ve iktidara aday olan bir partinin 
temsilcisi olarak konuştu. Fakat hiçbir zaman 
demedi ki, bu yaptırdığınız hareketler hamle
ler iyidir veya fenadır. Gerçi konuşmalarının 
neticesi zımmen her şeyin fena olduğu şek
lindedir ama, şurası iyidir, burası fenadır, 
su yapılmalı idi, bu yapılmamalı idi, yahut da 
bu iktisadi işlerde sizin yaptığınız hamlelere 
sarf edilen emeğe göre alınan sonuçlar azdır, 
aynı külfeti millete yükliyerek biz daha çok 
şey yapardık veya aynı işleri biz daha az kül
fetle yapardık, demediler, bu gibi bir yola gir
mediler. Yalnız birtakım rakamlar söylediler. 
Hakikaten rakamlar üzerinde birçok şeyler 
söylenebilir ve söylemişlerdir de. 

Şimdi düşününüz arkadaşlar, iktidara aday 
olan bir muhalif parti; İngiltere'de Amerika'
da üe, saate yakın temsilcilini konuştursun da, ' 

hiçbir fikir ifade etmesin, hiçbir görüş ifade 
etmesin olur mu? Böyle bir Devlet adamı, böy
le bir saylav böyle konuşmazsa onun itibarı 
ne olur, partisinin itibarı ne olur? Yani bütün 
yabancı parlâmentolarda konuşanları görüyo
ruz, hepsi bir fikir atar oirtaya, şöyle böyle 
yaparsanız daha iyi olunderler. Burada böyle 
bir şey denmiyor, C. H. P. diyor ki, «Her şey 
kötüdür, biz gelelim her şey iyi olacaktır.» 
Ama nasıl iyi olacak, böyle bir şey yok. Böyle 
bütçe tenkidi olmaz, böyle bütçe münakaşası 
olmaz. 

FERİD MELEN (Van) — Hiç anlıyamamış-
sın. 

HİKMET BAYUR (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlar; onların içlerine bakarsanız nereye 
varıyor insan. Zimmen diyorlar, demek istiyor
lar ki, «Biz yapamadık, uzun zaman uyuduk 
sizde uyuyun.» Ben Maliye Vekili arkadaşım 
gibi konuşmıyacağım, diyeceğim ki, doğru
dan doğruya bugün karşunızda olan heyet 
12 - 13 yılda bir şey yapmamıştır. Barışta da 
harbte de yapmamıştır. Onlar diyorlar ki, «Biz 
yapmadık, yapamadık, siz yaparsanız biz ken
di kendimize milletin gözünden düşeceğiz, 
onun için siz ne yaparsanız biz kötüleyeceğiz.» 
(Soldan, alkışlar) (Sağdan, gürültüler) Bu su
retle milletin gözüne gireceğiz. Halbuki arka
daşlar, hep bilirsiniz, 1938 - 1950 devri bir 
daha yenilenirse, dünyanın dev adımlarla 
ilerlediği bir devirde yine uyuşturularak geri 
bırakılırsak, felâket olur. Bizatihi felâket olur. 

Şimdi arkadaşlar, bir şey söyleyeceğim, Ma
liye Bakanı arkadaşımız bugünkü Halk Par
tililere 15 yıllık büyük şerefler ihsan etti. Hal
buki benim bildiğim Maliye bakanları cömert 
olmazlar, ama bizimki çok cömert Ne bileyim, 
Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar 
olanları ele alalım. Ne bileyim ben, Harşit va
disinden İran ve Kafkas hududuna kadar her-
şeyi yanmış, Eskişehir - Afyon çizgisinden Ege 
denizine kadar her şey yanmış, memleket içi 
bin bir çete vuruşmaları ile harabedilmiş, mem
lekette yıllardan beri devam eden seferler, Ye
men, Havran, Asir, Girit, Makedonya, Arna
vutluk seferleriyle memleket erimiş, ondan son
ra, Trabulusgarp Harbi, Balkan Harbi, Birin
ci Dünya Savaşı, İstiklâl Harbi ile erimiştir. 
Bunlara rağmen bu memlekette 1938 e kadar 
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gelen devirle bir varlık vardı, bu arada 1929 
büyük dünya buhranı olmuş, Amerika, İngilte
re ve Fransa'da büyük iflâslar olmuş ve son
ra bu şartlar altında geçen on beş yıl içinde 

"demiryolu şebekesi yapılmış, kendi paramızla 
yapılmış, yabancı demir yolları satmalınmış, 
5 - 10 fabrika yapılmış ve saire her sahadaki 
mühendislerimiz hiç denecek kadar az. Biz böy
le bir durumdan 1938 e gelmiştik. Bunu niçin 
bugünkü Halk Partisine hediye ediyoruz, san
ki Halk Partisi diye bir teşekkül vardı. Ata
türk bu teşekküle başkan diye seçilmiş ona şu 
şu işleri gördürmüş. Ondan sonra İnönü'yü seç
miş, ona da şu şu işler gördürülmüş, doğrusu 
bu mudur? Değildir. 

Atatürk devrimleri için Halk Partisini 
kurmuştur. Ondan sonra İnönü âdeta oto
matik olarak, onun yerine geçmiştir. 3 -
4 yıl milletin teveccühü devam etmiştir. 
Ondan sonra o da kaybolmuş, 1946 da 
ise zorla, hile ile iktidarda kalmıştır. (Soldan; 
alkışlar) Bugün iktidara gelecek olan Atatürk 
değildir. İktidara gelecek olan Halk Partisinin 
bugün başında bulunanlardır. Binaenaleyh, 
bunlarla konuşmak ve bunlarla mücadele et
mek lâzımdır. 

Şimdi arkadaşlar, bu söylediklerimin büyük 
kısmı Halk Partisi sözcüsünün konuşması üze
rine mütalâamdır. Biraz da Maliye Vekili ar
kadaşımıza sataşmak istedim, 

Partinin genel sekreteri ve meşhur bir şah
sı olan Kasım Gölek arkadaşımızın sözleri üze
rinde durmak isterim. Boyuna ilimden bahsetti
ler. Sanki burada herkes ilim düşmanı da ken
dileri ilim taraftan. (Soldan; gülüşmeler) Her
kes ilme karşı saygı duyar ve ondan faydalan
mak ister. Eğer ilimden faydalanmak istemez
se netice hüsrandır. 20 nci asırda eski zaman
ların ilimleriyle yürünmez. Ancak ilimler tür
lü türlüdür, başka başkadır. Eiyaziye ve fizik 
ilim'lerini alınız. Bunlar üzerinde ihtilâf olmaz. 
Bir profesör şöyle söyledi mi, o muhakkak öy
ledir, bir başka profesör başka türlü söyleye
mez. Ama politik ve sosyal ilimler ve ekono
mi, böyle birtek zihniyetle idare edilir ilim
lerden değildir, öyle olsa ne kadar kolay olur, 
Devlet idaresi! Şir köprü inşaatı, ne bileyim 
bir fabrika kurulması hesabı katiyetle yapıla
bilir. Kuvvetli bir mühendis buldunuz mu vie-
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danınız rahat, o işi yürütebilirsiniz. Ama Dev
let idaresi böyle değildir. Mütemadiyen fikir 
çarpışmaları olur. Kâh birinin, kâh ötekinin « 
fikri üstün gelir. Şimdi, vaziyet bu merkezde 
iken sosyal ve ekonomik alanda; «İlim, ilim, 
ilim», diye bahsetmek, ne bileyim, karşıtarafta-
kilere, siz bu işten anlamazsınız, siz bu işin in
celiğini anlamazsınız gibi bir şey izafe edip ilim 
lâfı altında prestij toplamaktır. (Soldan; alkış
lar) 

Kendisi diyebilirdi ki; «Sizin yaptığınız iş 
yanlıştır veya doğrudur», bunun üzerinde tar-
tışılabilir, ama bu işlerde mutlak bir ilim var
dır ve onun da temsilcisi benim, gibi bir tavır
la konuşamaz. Bunu söylemedi ama ifadesi 
oraya geliyor. (Soldan gülüşmeler) 

Şimdi bir başka konuya geçiyorum. Arka
daşlar, bu Devlet - İmparatorluk da dâhil-yüz
lerce yıllık hayatında birçok devletlerle dost 
olmuş, birçok devletlerle düşman olmuş, bir
çok devletle bağlaşmış ve saire.... Her devlet 
için bu tabiî bir şeydir. Bu arada daima o sı
rada dost olunan devlet övülür, bu da tabiî bir 
şeydir. Ama bu övüşü kendi Hükümetini ve 
Devletini haksız çıkaracak şekilde yapmamalı
dır. (Soldan, «bravo» sesleri) Yeni dostlarımı
zın iyi tarafları vardır, bizi vaktinden önce, 
savaştan önce silâhlandırıyorlar. Eskiden böy
le değildi. Yani Kırım seferi yapılır, o vakit 
yardıma gelirler, Birinci Dünya Savaşı olur, 
ondan sonra silâh ve saire yollamaya kalkışır
lar. Bu sefer öyle değil. Neden böyle oluyor? 
Kısmen Amerika daha şuurlu olduğu için. Ta
rih karşımızda, öbür bağdaşıklarımız emper
yalisttiler. Yani Kırım seferinde bize yardım 
edenler, Birinci Dünya Savaşma bizi sokanlar 
aynı zamanda bizi yutmak veya bizden parça 
koparmak niyetinde idiler. Amerika'nın böyle 
bir niyeti yoktur. Bunu belirtmek lâzımdır. 
Bize silâh verirken ileride bizi fethetmek niye
tinde değildir. Onun için silâhı son raddede de
ğil işin başında, hattâ işe başlamadan vermek
tedir. Yalhut Almanya'nın yaptığı gibi, bizi ön
ceden hiç silâhlandırmadan savaşa sokmayı dü
şünmemektedir. Meselâ biz Çanakkale'de sa
vaşırken bazan top mermisi sarfiyatımızı gün
de top başına 10 taneyi geçmemek üzere itina 
ile sarf etmeye mecbur olurduk. Çünkü savaş
tan önce Anadolu'yu paylaşmayı ötekilerle ka
rarlaştırmıştı ve bize bol cephane ve silâh 
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vermek istemiyorken, sonra olmadı başka. İşte 
bunlara benzemiyen Amerika'nın bu hususta 
üstünlüğü vardır, bunu takdir etmek lâzımdır. 

Bu arada şunu ilâve edeyim ki, dış münase
betlerimiz hakkında benim ayrıca bir bilgim 
yoktur. Yani Amerika ile münasebetlerimiz 
ne yoldadır, bilmiyorum. Bir tesadüf eseri Ha
riciye ve Bütçe, encümenlerinin müşterek top
lantısında bulunamadım, bir konferans ver
mek için istanbul 'da idim. Dolayısiyle orta 
halli bir aydın gibi konuşuyorum, yabancı ga
zete okuyan, bura gazetelerini okuyan orta hal
li bir aydın gibi. Ayrıca bir bilgim yoktur. 

Görüyoruz ki, Amerika bize ordu için epey 
yardımda bulunuyor. Çünkü nihayet ordu şu 
ve bu ölçüde NATO'nun bir cüzüdür. Ama 
ekonomik yardım, çok da olsa, sekiz on yıl için
de hep perakendedir, toptan değildir. Meselâ 
Hindistan büyük çelik sanayii kurmaya kalktı. 
O, çelik dâvasını tamamlıyabilmek için hem 
Ruslardan, hem ingilizlerden, hem de Ameri
ka 'dan yardım almıştır. Dolayısiyle Amerika'
dan 400 milyon gibi bir yardım temin etmiştir. 
Denebilir ki, biz de, Türkiye'de bir milyon ton 
çelik istihsal edecek bir müessese kuralım. 
Amerika bunu kredi ile beslesin. On yılda, on 
beş yılda ödiyelim. Amerika böyle bir işten 
sakınıyor. Şu oluyor, bu oluyor, ancak büyük 
çapta bir kredi açılmıyor. Amerika yardımı
nın. bir kısmını meselâ buğday, et, yağ şeklinde 
yapıyor. Bu nasıl oluyor? Bu mallar tarım is
tihsal fazlası maddeler. Amerika'da tarım fi
yatları 'düşmesin diye, bir fon var, onunla elde 
ettiği malları gönderiyor, yahut satıyor. Ame
rika'nın fourada 'birçok teşekkülleri var, (bunlar 
için dolar sarf edecek. Dolarını karaborsadan 
bozdursa olmaz. Akborsadan bozdursa ucuza gi
der. Bu seheple size bu masraflarını karşılamak 
için yiyecek maddesi satıyor ve Türk parası el
de ediyor. 

Böyle «veli nimet, veli nimet» diye (bir hava 
yaratmama/k lâzımdır. Kimse kimsenin veli ni
meti değildir. 

Şimdi arkadaşlar, coğrafi duruma geçelim: 
Deniyor ki, bunu Kasım Gülek arkadaşımız da 
söyledi, «coğrafi durumu ileri sürerek yardımı 
istersek olmaz!» Bence 'bilâkis bize iktisadi yar
dımın istediğimiz çapta ve toptan yapılmayışı
nın en büyük sebebi coğrafi durumumuzdur. 
Çünkü karışı taraf diyor ki, «Türkiye kendisini 

naza çekemez, kendisi topun ağzındadır. Ona si
lâh veririm, cephane veririm ama e'konomik yar
dım yapmam. Bana 'kafa tutamaz.» 

Hindistan'a yardım meselesine gelince: Bir 
defa Hindistan Birleşmiş Milletlerin kararını 
tepmiş ıbir memlekettir. Keşmir işinde ne plebi
sit yapıyor ne bir şey.. Birleşmiş Milletlere kar
şı âsi (bir devlete Iböyle teveccüh göstermemek 
lâzımdır ama gösteriliyor. 

Sonra Hindistan iki taraf arasında oynuyor. 
Coğrafi durumu müsait., ingiltere ve Amerika 
mütearriz devlet değildirler. Onlar için Hindis
tan ' ı fethetmek gibi bir mesele mevzuubahso-
lamaz. Rusya ise kendisine uzaktır. Ondan kork
maz. Böylelikle iki tarafa karşı nazlanabiliyor. 
Onun için kalkınma programını tat/bik edebil
mek üzere ingiltere, Amerika ve Rusya'dan tbol 
miktarda yardım alara'k tatbik ediyor. 

Parlak Ibir «geçmişi olan Türk Milleti Mısır'ın 
bulunduğu yerde bulunsaydı, hepsi «aman aî 
bizimle ol veya karşı tarafla olma» diye koşar
lardı. Çünkü Orta - Doğu'nun nâzımı olurdu ve 
Rusya'dan uzak bulunup, Rus ona gelinceye 
kadar bilmem neleri aşması 'gerekirdi. Ötekiler
de ise (Amerika v.s') fütuhat emeli olmadığın
dan onlardan çekinmezdi. Yani 'bizim coğrafi 
durumumuz sanılıyor ki, yardum isteme bakı
mından, ıbizim lehimizedir. Hayır lehimize de
ğildir. Lehimize olması için siyasette insafın, 
hakkaniyetin olması lâzımdır. Siyasette insaf di
ye bir şey olmuyor. Her devlet adamı gibi Ame
rikan devlet adamları da asgari 'külfetle âzami 
fayda temin etmeye çalışıyorlar. «Türk'ü bu ka
darla, onun ordusunu bu kadarla kendimize 
(bağlıyoruz, neye fazlasını yapalım* diyorlar. 

Şunu da söyliyeyim, eskiden Atatürk dev
rinde bir Halk Partilinin böyle yabancı övücü
lüğü yapması ve böyle (bir Mecliste kendi 
hükümetini haksız çıkarması böyle bir Mecliste 
hâtıra dahi gelmezdi. Maatteessüf şimdi geliyor. 

Şimdi kendi durumumuza geçiyorum. Biz şu 
durumla karşı karşıyayız : Bir defa esas dâva
mız yatırımlardır. Esas dâvamız Osmanlının 
âciz durumundan çıkmaktır. Bunun için de da
imî surette gayret sarf etmek ve fedakârlıkta bu
lunmak gerekir. Yani Türk milleti Millî Müca
delede nasıl kahramanlık gösterdi ise, bu işte de 
o şekilde hareket etmelidir. Yani Almanya'nın 
mağlûbolduğu ve çok ağır birçok barış şartları 

m 



1 : 42 - 21 .2 . 
kabul ettiği Avusturya, Macaristan, Bulgaristan 
ve Osmanlının da aynını yaptığı bir sırada Türk 
tarihte pek nadir görülebilen bir hareketle, * dün
ya savaşı galiplerine kafa tutmak» fevkalâde
liğini gösterdi. Şimdi de kalkınma ve yatırım 
siyasetimizi icabederse aynı kahramanlıkla yü-
rütmeliyiz. Her türlü fedakârlığa katlanacağız 
ve bunun neticesinde ekonomi bakımından Yu
nanistan ve Bulgaristan'dan üstün olacağız, hiç 
olmazsa Yugoslavya'nın seviyesine erişeceğiz. 
Bu uğurda her türlü mücadele zaruridir ve ca
izdir. 

Ancak, bir taraftan şunu da görüyoruz ki, 
memlekette çok sızlanmalar var ve muhalefetin 
de seçimlerde aldığı oylar artmıştır. Dolayısiyle 
mücadele iki cepheden oluyor. Bir defa tabiatı 
eşya ile mücadele var, fakirlikten zenginliğe geç
mek mücadelesi var, öbür taraftan da halkımı
zın düşünceleriyle, duygulariyle mücadele var. 
Evvelce, bir defa daha söylediğim bu cephe kâfi 
derecede tutulmamıştır, yani aydın gençliğimizin 
bu yatırımların hararetli taraftarı olacak şekil
de yetiştirilmeleri işi yapılmamıştır. Şimdi bu 
durumdayız. 

Görülüyor ki, üç amaç güdüyoruz : 
1. Yatırımlarla maddi bir ilerleme, 
2. Bağlaşıklarımız arasında/ malî ve ekono

mik kudretine nispeten ölçüsüz olarak en büyük 
orduyu ayakta tutmak, 

3. Demokratik esaslardan ayrılmamak. (Sağ
dan : Gülüşmeler, bravo sesleri) Biliyorum bu 
noktaya bu arkadaşlar itiraz edeceklerdir. Fakat 
Halk Partisinin burada 170 - 180 üye ile gelip 
yazdığı biçimde konuşmalar da bulunabiliyorsa, ı 
gazeteler bu kadar yazabiliyorsa bu durum de
mokrasi yok, iddiasını değil, aksini ispat eder. 
Azdır, çoktur demiyorum, fakat demokrasi yok 
değildir. 

Biz, üç amacı bir arada yürütmek istiyoruz, 
lâkin olaylar gösteriyor ki, bu üç amacı birden 
uzun zaman yürütmek çok güç olacaktır. Bunları 
böyle yürütebilmenin iki çaresi vardır :. 

Biri, bizde bol petrolün çıkmasıdır. Bunun 
için de Petrol Kanunu çıkardık, elden gelen ya
pılıyor. Fakat şimdilik bu konuda beklemekten 
başka elimizde bir şey yoktur. Eğer petrol çıkar
sa mesele yoktur, fakat petrol çıkacak, diye bek
lerken işe böyle devam edemeyiz. 

İkincisi, yatırım işlerimizi yürütmek için ge
niş ölçüde dış yardımın yapılmasına ihtiyacımız 
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vardır. Bu sayede yatırımlar bize o kadar yük 
olmamalıdır. Fakat bugünküler büyük yük olu
yor, sıkıntı, pahalılık ve saire artıyor. Bunun 
için de bize büyük yardımlar ister. Meselâ, biz 
istediğimiz 300 milyon doları alamadık, ama* 
Hindistan'a 400 milyon dolar verdiler. Hem de, 
«aman alın» diyerek. 

Bu iki şey (petrol ve yardım) olmadı mı, 
piyasamızı yeniden gözden geçirmek lâzımdır. 
Bendeki ve başkalarmdaki intiba şudur : Ame
rika bize, «siz sadece tarım işlerinize bakın; gü
nü gününe yaşayın; bırakın bu büyük sanayi 
hamlelerini; sanayileşme sizin neyinize gerek» 
der gibi bir tavır takınmaktadır. Bizi, kendisi
ne muhtaç tutarak, kullanmak istediği kanaati 
zahiren olsun hâsıl oldu bende. 

Bu dış meselelerde, bihassa kredi alma me
selelerinde iktidara ve muhalefete düşen bir 
yol vardır. Bu gibi görüşmelerde iktidarca he
men iyimserliğe kapılıyoruz ve bu vatandaşlar
da bir iyimserlik, bir ümit meydana getiriyor. 
Sonradan iş olmayınca inkisara uğranıyoruz. 
Bu hava karşı tarafın sertelmesini kolaylaştırı
yor ve bizde bu iyimserlik ve ümit havasını yay
dıktan sonra sertleşen karşı taraf hakkında bir 
şey diyemiyoruz. Bu bakımdan bir şey olacak
sa, oluncaya kadar hiç ağız açmamak lâzımdır. 

İkincisi, muhalefete düşen vazife; mütema
diyen (programsızız, plânsızız, o yüzden bize 
yardım yapılmıyor, karşı taraf haklıdır) pro
pagandasını yapmamak lâzımdır. Çünkü o va
kit karşı tarafın tenkidedilmesini çok güeleşti-
riyoruz. ° 

Hulâsa : Hükümet bir defa eyimser bir ha
va yaratıyor, ondan sonra muhalefet de, «bizim 
hükümetimiz haksızdır, plânımız, programımız 
yoktur» diyor, yabancı propagandasını yapı
yor. Bu çapraz ateş altında da memleket ve 
millet kaybediyor? 

Şimdi ne yapmak lâzımdır diyeceksiniz. Bu
nun karşılığı bence şudur; yatırım, her şeyden 
önce yatırım. Ondan vazgeçemeyiz, Ondan vaz
geçtiniz mi, Avrupa'da ve Amerika'da da itiba
rımız kalmaz. Şimdi şu ve bu biçimde bizi ten-
kid eden yabancılar yatırımlardan vazgeçtiğimiz 
gün aleyhimizde bulunarak, işte bunlar geri ka
falı, iptidai bir millettir derler. Bu bakımdan 
yatırımlardan vazgeçemeyiz. Sokaklarda yamalı 
ve perişan bir halde fertleri gezen fakir millet-

25£ -



t : 42 Öl.fll. 
leri yabancıların hakir görme duygusu vardır. 
Frenkleri bilenler, tanıyanlar bunu da bilirler. 

Şimdi hem yatırım, hem bu çapta bir ordu
nun beslenmesi bizi nereye götürür? Memnuni
yetsizliği durdurmak için ister istemez gerçek 
baskıya götürür. Ama bugün şikâyet edilen bas
kıya değil, meclislere muhalefet sokmayan, bas
kıya götürür. Bu gibi rejimler nasıl biter, biliriz. 
Bunu tavsiye edemem, doğru bulmam. Daima 
bir emniyet süpapı kalmalıdır, millet 'bağıracak-
sa bağırsın, bağıran adamlarını ileriye sürsün. 
O vakit ne kalıyor? Ordu işi kalıyor. 

Şimdi arkadaşlar, bizde bir kanaat hâsıl ol
du, o kanaat sömürülüyor. Bizim ordumuz böy
le olmasa ne yaparız, ne ederiz. Bu yönden du
ruma bakacağız. Bir defa işi Rusya'ya karşı du
rum bakımından ikincisi de, kendi bağlaşıkla
rımızın bize karşı alacakları durum bakımından 
ele alacağız. 

Bugün atom devrinde hidrojen devrinde, fü
ze devrinde bizim biçimdeki ordunun bu gibi 
aletleri yapan devletlerin karşısına faydalı ola
rak çıkmasına imkân yoktur. Dolayısiyle bizim 
ordumuz, 200 bin de 500 bin de olsa Rusya'ya 
karşı büyük bir şey ifade etmez, öbür bakım
dan Türk - Rus münasebetleri Rusya'nın düş
manları, muarızları, yani bağlaşıklarımız bakı
mından neyi ifade eder, onu ele almak lâzım
dır. Bu bağlaşıklarımız bizi Rusya'ya karşı yal
nız bırakamazlar. 1945 i ele alalım : 1945 te Rus
ya şimdiki bağlaşıklarımızın candan müttefikle
ri idi. Rusya bizden Doğu illerimizi istedi, Bo
ğazlar! ve boğazlardan üsler istedi ve saire... O 
zaman bizi yalnız bıraktılar mı? Bırakmadılar, 
dolayısiyle yine bırakmazlar. Yalnız bırakma
dıktan sonra bizim için ne vâridolabilir? Bir bü
yük dünya savaşl olursa, bizim zaten ufak bir 
bölgede vazifemiz vardır, böyle bir hâdise olun
caya kadar biz de gelişmemizi, terakkilerimizi 
sağlamalıyız. Şunu unutmıyalım ki, biz Akdeni-
zin kapısını tutuyoruz, dünyanın en zengin pet
rol kaynaklarının duvarıyız. Bunun için yabancı 
devletler bizi yalnız bırakamazlar. Buna göre 
biz ordumuzu mâkûl bir çapa getirmek zarure-
tindeyiz. Alman ordusu henüz daha 3 - 4 tümeni 
geçmiyor. İngiltere mecburi askerliği kaldırmak
tadır. Hükümet 1960 seçimlerinden evvel mec
buri askerliği kaldırmayı vâdetmiştir ve orduyu 
375 bine indirecektir. Bu durumlar karşısında j 
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biz mütemadiyen eski tavırda imkânlarımız üs
tünde bir orduyu ayakta tutarsak sonunda nefe
simiz tükenir ve fena olur. 

Arkadaşlar; ordumuzu mâkûl hadde indirir-
sek ne olacaktır? Eğer NATO için bugünkü ka
dar Türk askerine lüzum varsa öbür devletler 
ya bu miktar kadar kuvveti Orta - Doğu'ya gön
derilir veyahut yatırımların bir kısmını üzerimi
ze alalım siz yine eski orduyu besleyin derler. 
Bunları yapmak zaruretindeyiz. 

Şimdi başka bir yön var; bizim ordumuz ne 
vakit fiilen lâzım olacaktır. Bugün birçokları 
lâzım değildir ama bir gün lâzım olabilir. Arap 
dünyası birleşmek yolundadır. Korkulur ki, Na
sır Arap dünyasının Doğu kısmını birleştirsin. 
Şimdi Irak ve Ürdün birleşti, ama Avrupa gaze
telerinde, İngilizce ve Fransızca gazetelerde gör-
müşsünüzdür, Irak'la birleşmeyi yalnız Şiiler tu
tuyor. Sünni Araplar tamamiyle Nâsırcıdır, ama 
Hükümet asker sayesinde tutunuyor. Bu duruma 
güvenilmez. İnşallah tutar, ama tutmıyabilirler 
de Irak'a el koyup... Petrollerle zenginleşen bir 
Nasır devleti nüfusu bizden çok olan bir Nasır 
devleti, bizden kuvvetli olabilir. 

SOLDAN BİR MEBUS — İsterse beş misli 
kuvvetli olsun, ne çıkar? 

HİKMET BAYUE (Devamla) — Diğer ta
raftan, Birleşmiş Milletler müessir olamadığı gi
bi Amerika ile Rusya'da birbirlerinin atom bom
balarından korkarak lakayt kalabilir. Nasır'la 
bizi başbaşa bırakabilirler. İşte o vakit bize kuv
vetli bir ordu lâzımdır. Onların elindeki petrolün 
doğurduğu kuvvetle denkleşebilmek için bizim 
sanayiimizin o sırada çok kuvvetli olması lâzım
dır. Orduyu besliyeceğiz diye sanayii kısarsak he
nüz oldukça uzak olan andığım devirde tam lâ
zım olduğu zamanda zayıf kalabiliriz. 

Bu tedbirlerden 'hiçbirini, yani orduyu azalt
mayı veya yatırımları kısmayı göze almazsak, bu
günkü memnuniyetsizlik devam ederse şundan 
korkarım; halk bir defa daha iktidarda uyuşuklu
ğu denenmiş insanları işbaşına getirir. İşte bun
dan korkarım. Onlara yatının vız gelir, orduya 
şöyle böyle bakarlar, halka da basta yaparlar ve 
derler ki; «Ne yapalım Demokrat iktidar bize öy
le bir memleket bıraktı ki, bu yaraları sarmamız 
icabediyor.» Bu suretle de memleket geriye doğ
ru gider ve bu hal dört yıl devam eder. 

Böyle bir alribeti önlemek için yatırımlarımı-
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za devam etmeliyiz, sanayileşmeliyiz. Bunu mu
ayyen bir müddet için ordu masraflarından kısa
rak yapmalıyız veyahut müttefiklerimiz bize lâ
zım gelen yardımları samimî ve ciddî olarak yap
malıdır. Ben bunları belirtmek istedim. (Soldan, 
alkışlar) 

REÎS — Suphi Baykam. 
SUPHİ BAYKAM (Adana) — Muhterem ar

kadaşlar, iki aylık bir gaybubetten sonra dün Sa
yın Başbakanımız burada kendi ifadeleriyle söy-
liyeyim, müeddep bir lisanla Büyük Millet Mec
lisinin huzurunda ve bir itidal unsuru olmak iddi-
asiyle konuştular. Hakikaten bütün memleketin 
çok özlediği bu şekildeki bir anlayış ve zihniyetin 
ifadesi olarak karşıladığımız dünkü konuşmaların 
muhtevası ve üzerinde durulmak istenen fikir
lerin samimiyet derecesinin tahlili 1958 bütçe ko
nuşmalarının en can alıcı noktası olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu noktayı böylece işa
ret ettikten sonra muhterem Başbakanın dünkü 
ifadesinde üzerinde durduğu sertlik yolunun f ay-
dasızlığı ve karşılıklı hürmet hissinin memlekette 
yer alması, bütün bunlar için de elele vererek anla
yış içinde memleket işlerinin idaresi... Sözlerine dö
nelim. İşte bu gayenin etrafında fikirlerini topla
dığımız, ve ifadelerindeki mantıkla başka istika
metlere gidebilen Başbakanın söylediklerinde bi
zim de iştirakimiz olan noktalar, hakikatler var
dır. Biz bu memlekette girişilmesi istenilen iktisa
di hamlelerin netice vermesi için mutlak surette 
siyasi huzurun, itimadın yerleşmesi suretiyle 
memleketin bütün imkânlarını dışardan gelen bü
tün yardımları en iyi şekilde kullanmak mümkün 
olacağı kanaatindeyiz. İşte iç ve dış bütün imkân
lardan faydalanılsa dahi, memlekette tam bir hu
zur ve itimat yaratılmadıkça muhakkak ki, faali
yet ve çalışmalar müsmir olamıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketin bugün 
içinde bulunduğumuz havanın tahlilinden ve 
1958 bütçesinin muvaffakiyet derecesinin nelere 
bağlı olduğunu ve getirdiği zihniyeti inceleme
den önce belki biraz memnun olursunuz diye za
bıtlardan çok küçük bir parça okuyacağım: Muh
terem arkadaşlar şöyle deniyor: (Memlekette sü
ratle kalkınmayı sağlıyacak olan iki mühim esasın 
şunlar olduğunu ifade ediyoruz: Bunlardan biri
si istihsal faaliyetinin programa bağlanması; ikin
cisi iktisadi gayretlerin koordinasyonu; istihsalde 
İstihsalin nev'i, istihsal mmtakaları, fiyat politi-
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kası, kredi şekilleri ve bu istihsal vasıtalarının 
tedariki ve onarımı plân ve programa bağlanma
dıkça kalkınmaya muhtaç ve ona her bakımdan 
hak kazanmış memleketimizde mevcut imkânların 
yerinde ve zaman kaybına meydan vermeden kul
lanılması kabil değildir. 

Birleşmiş Milletler mütehassıs teşkilâtının 
tavsiyesi budur. Bu sözler, muhterem arkadaş
larım, dün bir program ve plân yapmanın an
cak demirperde gerisindeki memleketlere lâzım 
olduğunu söyliyen Cumhuriyet Halk Partisinin 
1954 yılındaki sözcüsü Server Somuncuoğlu'nun 
sözleridir. 

Muhterem arkadaşlarım, aynı şekilde fi
yat politikası üzerinde meydana gelmiş tereffü-
leri ve fiyat politikasını izah ederken bu nok
talar üzerinde bir yığın mazeretler ileri süren ar
kadaşımız evvelce yani Halk Partisinde iken 
şiddetli bir şekilde fiyat politikasından şikâyet 
etmekte idi. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Başbakan dün 
şöyle söyledi: «Bizim dediğimiz olacak, sizin 
dediğiniz bâtıldır, şeklinde konuşmak hatalı
dır. Şiddetten, sertlikten birşey çıkmaz ve bu 
şekilde hareket etmiyelim.» 

Muhterem arkadaşlarım, muvaffak siyaset 
adamı Birleşik Amerika Reisicumhuru Lin-
colyn der ki: «Bir hükme varmak için önce me
seleyi bütün genişliği ile ortaya koymalıdır. Has
talık teşhis edildikten sonra buna çare bulmak 
kolaydır.» 

Sayın Başbakanın üzerinde durdukları bu 
hususlarda acaba mesullerin kim olduğu, bu
günkü huzursuzluk havası sebeplerinin ne oldu
ğunu araştırmak istemez misiniz? Her halde is
teriz. Bütçelerin neticesini bize göstermek için 
bundan başka çıkar yol yoktur. 

Uzağa gitmeden, sadece bundan üç ay önce 
kendi seçim çevrem olan Adana'da, Başbakan'in 
ağzından çıkan şu sözleri dinleyiniz. Gazeteden 
okuyorum: «Muhalefetli bir Mecliste demokra
si soysuzlaşır... Şirretler... Aşağılık siyasetçiler... 
Yüzüne tükürülecek insanlar. Ve Menderes dini 
siyasete alet etti...» v. s. Bunları Menderes söylü
yor. (Soldan: «Ulus mu» sesleri) Hayır Ada
na'da intişar eden bir gazete. 

Şimdi arkadaşlar, bu şartlar altında en ağır 
hücumlarla muhalefetin bu kadar ağır kelime
lerle tezyif ve tahkir yoluna, gidildiği bir sıra-
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da . biz muhalefet karşısına, Türk umumi ef- [ 
kârı karşısına çıkar da «arkadaşlar sertlikten j 
bir şey çıkmaz, karşılıklı saygı ve anlayış esas
tır. Bu yolda yürüyelim, bu yolda olalım» der- j 
sek; herhalde bizde bir noksanlık olduğu söy- 1 
leneeektir. Bizim bildiğimize göre muhalefetin va
zifesi. daha çok tenkit olacağına gere bu, kırı
cı da olabilir, bu taraf mazur bile görülebilir, j 
Ama, bir iktidar hükümeti bütün işleri yürüt
mek durumundadır, Devlet işlerini bütün mes
uliyeti ile yürütmek mecburiyetindedir, Hükü
met başkanının itidalli olması lâzımdır ve buna 
mecbur olduğuna biz de iştirak ediyoruz. Bura
da lıaddimolmıyarak bir soru vesilesiyle. Muhte
rem Samet Ağaoğluiran şu kürsüden ifade ettiği 
Fuzili'ye aidolan şu beyti okumadan gecemi- i 
yeceğim : 

Hem yakarsın âteşi suzi diline âlemi j 

Hem de dersin kim ser-i kuyumda feryadol- 1 
masın 

Bu olmaz arkadaşlar. Biz karşımızdakinden 
istediğimiz saygıyı, karşımızdakinden istediğimiz 
iyi dili evvelâ şahsımızda tatbik etmek mecbu
riyetindeyiz, 

Muhterem arkadaşlar, dün iktidara mensup 
muhtelif arkadaşlarımız bir noktada ittifak etiler. 
Eski devirden harabolmuş bir memleketi devral
dık ve bu memleketi sıfırdan bağlıyarak biz şu 
hale getirdik diye 27 senenin kötülenmesine ma
alesef başta, tatlı bir üslûpla hareket edeceğini 1 
ifade eden Başvekil de dâhil olduğu halde yol, 
mektep, ilâç, eczane yoktu ve elbette bunların 
yapılması sırasında şu şu maddelerin yokluğu 1 
da olur diye devam edildi. Bu arada bir nebze 
bizleri de memnun ederek ilâç yok, yedek parça 
yok, lâstik yok, dediler ve bâzı yoklukları kabul 
ettiler. Bu husus üzerinde duracak değilim. An- ] 
eak üzerinde ehemmiyetle duracağım nokta, bu 
memlekette hepimizin teker teker mesuliyetleri- j 

mizirı neler olduğunu her sözümüzde ve her beya
nımızda hatırlamamız gerektiğidir. Bu memle- ] 
ketin ıstırabı, üzüntüsü muvafık, muhalif hepi- | 
mizi yakından ilgilendirir ve bundan hiç birimiz 
müstağni olamayız. Bir nebze Hikmet Bayur I 
arkadaşımız biraz evvel burada konuşurlarken \ 
dediler ki; biraz iktidar insaflı değildir, tenkid- j 
lerinde eskiyi toptan kötülüyor. Bu doğru değil
dir. Bu ifadelerinden dolayı kendilerine teşekkür | 

1958 O : 1 
ederim. Fakat arkasından gene insafı elden bı
rakmaktan kendilerini menedemediler. 

Muhterem arkadaşlar, uzunboylu tenkid ve 
ıprı iddiaların, demagojik ifadelerin içine gir
mek istemiyorum. Ancak ben siyasi hayata yeni 
girmiş bir insan olarak elbette bu memlekette 
özlediğimiz medenî nizamın tahakkuku için gene 
Başvekilin ifade ettiği ölçü ve medenî münase
betlerin gerçekleşmesi için çalışacağım. Bunun 
için, hâdiseleri tahlil etmekte fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bakınız şimdiki 
Muhterem Reisicumhurumuz 1946 da ne diyor : 
«Şeref ve mesuliyeti eriyle mazi hepimizindir. Ne 
yapılmışsa iyi niyetle ve bence zamanın en iyi 
tedbirleri alınmıştır. Mazinin hatası varsa bun
da-bizim hissemiz de şunun bunun mesuliyetin
den az değildir.» Samimî olarak ifade edilen bu 
sözlerin altında yatan güzel mânaya ve doğru 
ifadelere elbette kalplerinde, vicdanlarında in
saf duygularını tutan her insanın iştirak etme
mesine imkân yoktur, muhterem arkadaşlarım. 

Deniyor ki, muhterem arkadaşlarım, biz 1950 
den sonra şunu yaptık, bunu yaptık. Hakikaten 
eski devri harabolmuş, yıkılmış bir vaziyette tas
vir etmekte, üzülerek söyliyeyim ki, Demokrat 
Parti sözcüleri âdeta yarış etmektedir. Bu doğ
ru bir hareket değildir arkadaşlarını. Size bir
kaç misal vereceğim ve düşman çizmesi altından 
kurtarılmış, hakikaten biraz evvel Muhterem 
Hikmet Bayur'un da ifade ettiği gibi, bütün bir 
vatan sathı yakılmış, yıkılmış, harabeye çevril
miş olduğu bir zamanda, değil binlerce mühen
dis, binlerce teknik eleman bir lokomotifi çalış
tıracak makinistin bile bulunmadığı bir devirde 
teslim alman bu memleket. Büyük Atatürk'ün 
liderliği altında geçmiş olan mühim bir devrin 
ve onu tamamlamış olan Cumhuriyet Halk Par
tisi devrinden, rakamlardan hoşlandığınız için, 
birkaç misal arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; burada bir noktanın 
üzerinde bilhassa durulmasını istirham ederim. 
Hakikaten o zaman sıfırdan işe başlanmıştır, hat
tâ yalınız sıfırdan başlanmış değil, koca bir im
paratorluğun borçları da ödenmiştir. Bununla da 
kalınmamış, Türkün gücü ile. Türkün emeği ile 
işe başlanmış ve dış yardım görülmeden bu bah
sedeceğim rakamlara ulaşılmıştır. Muhterem ar
kadaşlar ; enerji dâvasında son derece ileri ham
leler atıldığını ve bütün barajların bu memleke-
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tin enerjisini artırdığını elbette inkâr etmedik. 
Böyle bir şeyi kimse söylememiştir. C. H. P. si
ne mensup, bu kürsüye çıkmış olan bütün arka
daşlarımız, başta Kasım Gülek olmak üzere dün 
burada bunu ifade etmişlerdir. Ama sizlere ve
receğim rakamlar üzerinde zihin yormayı lûtfe- j 
diniz, dinleyiniz. ı 

Muhterem arkadaşlar; 1923 te 11 santral dev- j 
ralııımış, bunların takati 47 milyon kilovat, 1950 • 
de C. H. P. 355 santral devretmiş, takatleri 788 j 
milyon kilovat, aded itibariyle artış 35, istihsal f 
itibariyle 17 misli. \ 

Muhterem arkadaşlar; deniz ticareti filomuz, : 
1935 te 34 bin tonilâto, 1950 de 467 bin tonilâ- ! 
to olarak devredilmiştir, artış 14 misli. Demir
yolları, 1923 de 4072 kilometre devralınmış. ! 
Bunların tamamı ecnebi şirketlere ait, bir ki- ; 
lometresi bizim değil. 1950 de hepsi bizim için i 
satınalmmış. Ve yeni yapılanlarla beraber, j 
7671 kilometre olarak, Demokrat Partiye dev- ' 
redilmiş. Buraya bir parmak basmaya mecbu
rum arkadaşlar. Şunu tasavvur etmek mecbu
riyetindeyiz. Bir insanın, bir tüccarın veya her 
hangi bir Devletin elindeki imkânlarını elbet
te kanalize edeceği muhtelif sahalar olacaktır. 
Ye bu sahalar içinde birisini yaparken elbette 
diğerine el uzanmamış olacaktır. Biz bu 1950 
den 1957 ye kadar olan devrede Şarkta yapıl
makta olan demiryolu için tahsis edilmiş olan 
paraların miktarına baktık. Orada 80 kilomet
relik bir demiryolu inşası için ayrılmış olan ( 
tahsisat kilometre başına bir milyonun üstün
dedir. Demiryollarının üstündeki müteharrik ; 

kuvvetleri hesabederseniz Cumhuriyet Halk . 
Partisinin devrettiği demiryollarının tutarı iki ı 
milyarı bulur, iki milyar Türk lirası Cumhu- \ 
riyet Halk Partisinin yalnız Devlet Demiryol
larına sarf ettiği paranın yekûnudur. Bununla 
kaç baraj yapılır, kaç çeşme, kaç yol yapılır 
ve memleketin içtimai ve sosyal hayatında ne 
kadar daha geniş hizmetler yapılabilir, bunun 
üzerinde durmamız ieabeder. Bunlar, elbette 
Demiryollarına bu para yatırılmamı» olsa idi da
ha mı iyi olurdu, bunların muhasebesini de her 
zaman yapabiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım; burada yine İsmail 
Rüştü Bey arkdaşimızın verdiği rakkamlar üze
rinde durmamız lâzımdır. Bu memleket bütçe
si bir şirket bütçesi ile idare edilmekte idi, 129 
milyon lira ile 1950 de bir buçuk m il ya" liraya 
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çıktı, artış on bir.1 mislidir, bugün üç. buçuk 
misli, (Soldan; kaç senede, sesleri) 

PP3ÎS — Sual sormamanızı rica ederim. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Ben bura
da bir mukayese yapıyorum, teferruata girmi
yorum. Sıfırdan başlanmıştır. Hiçbir şey yapıl
mamıştır deniyor, bu yıkılmış halde devralman 
memlekette yapıl'irı o devirlere ait rakamlar 
veriyorum, lütfedin dinleyin. 

Muhterem arkadaşlar; şeker sanayiinin De
mokrat Partinin başlıca öğünme vasıtalarından 
bilisi olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Şunu ha
tırlatmak isterim; 1923 te bu memlekette bir 
gram şeker imal edilmiyordu. Halbuki 1950 se
nesinde bu memlekette 186 bin ton şeker imal 
etmekte idik. Ve Cumhuriyet Halk. Partisi bu 
istihsali yapan dört şeker fabrikasını yalnız 33 
milyon liraya kurmuştu. Halbuki bugün, yalnız 
bir şeker fabrikası *45 milyon liraya mal olmak
tadır. 

Çimento sanayii de Demokrat Parti lider
lerinin ve sözcülerinin öğündükleri başlıca mev
zulardan biridir. Bu memlekette 1923 senesin
de bir gram çimento imal edemezken 1950 se
nesinde 396 bin ton çimento imal edildiğini ar
kadaşlarımın hatırlamalarını isterim. 

Mensucat sanayiinde de durum bundan 
farklı değildir. Bir düzüııenin üstünde ve mem
leketin muhtelif bölgelerine yayılmış fabrika
lar yapılmıştır. Kayseri, Bakırköy, Ereğli, Ma
latya, Halkapınar, Adana bez fabrikaları, Na
zilli Basma. Fabrikası, Hereke, Defterdar, Me
rinos Kumaş fabrikaları, İsparta - Bünyan Yün 
İpliği ve Gemlik Suni İpek fabrikaları bunlar
dan ancak birkaçıdır. Bunların hepsi, işte o 
hiçbirşey yapılmamış denen ve memleketin 
harabe halinde bırakıldığı devrede yapılmış 
olan fabrikalardır. 

Muhterem arkadaşlarım; Kâğıt Sanayii... 
Mühimdir. 1923 te sıfır... Yok... 1950 de iki kâ
ğıt, karton fabrikası, üç selüloz ve klor fab
rikası.. kaolin fabrikası, v. s. görüyorsunuz ki, 
1950 ye kadar eski iktidar çeşitli sahada, hayli 
iler' adımlar atılmıştır. 

Bir başka misal demir ve çelik sanayiidir, 
bu nokta üzerinde çok durulmuştur. İstan
bul'da D. P. nin ileri gelen bir müntesibi şöy
le diyor : «çingenelerin yaptığı bir maşa dev-

3 
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rinden şu kadar istihsali olan Karabük sanayii 
devrine geçmemiz, inkâr edilemez...» Arkadaş
lar; kendilerine burada teşekkür ederim. Bu 
devre bizi kavuşturan D. P. değil, Cumhuriyet 
Halk Partisi olmuştur. (Sağdan, alkışlar) 

O zaman 1923 te bununla ilgili sanayii
miz hiç mesabesinde bulunurken 1950 senesinde 
iki yüksek fırın, bİT çelik haddehanesi, bir çe
lik fabrikası, kok fabrikası, naftalin fabrikası, 
süper fosfat fabrikası, boru fabrikası, v. s.... 

Muhterem arkadaşlar; bunlar yapılmış olan
lar adına birkaç misaldir.. 

Bütün bunlardan ayrı olarak, üniversiteler; 
bu memlekete hediye edilmiş olan yollar, mek
tepler hep bu devrin eserleridir, yapılmıştır. 
İktidarların kendilerinden evvel yapılmış olanı 
inkâr etmelerinde faide yoktur. Bu sözlerle mil
let bundan istifade etmez arkadaşlar. Bunu 
ısrarla kaydetmeye mecburuz. Sözlerimin ba
şında da ifade etmeye çalıştığım şekilde eğer 
biz bugünkü teknik eleman mevcudiyetinin ne 
demek olduğunu bir nebze olarak düşünmez ve 
değerlendirmezsek hakikaten hatalı ve biraz 
da insaftan uzak bir iş yapmış oluruz. Hepimiz, 
Mecliste bulunanların % 99 u, biliriz ki, şu 
memleketin sanayi ve fenni bütün imkânlarını 
yürüten teknik elemanların hepsi işte 1923 -1950 
arasında, yoklar devri dedikleri, hiçbir işe ya
ramaz olarak gösterdikleri devrede yetişmiş
lerdir, biz bununla ancak iftihar ederiz. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlar, bu kürsüde dünden 
beri çok üzerinde durulan ve biraz önce Ser-
ver Somuncuoğlu'na yalnız bir misalini oku
duğum plân ve program meselesinde, bizim 
hatiplerimizle iktidar hatipleri üzerinde dur
dular. Ama iki ayrı zihniyetin çarpıştığım gör
dük. İktidara mensubolan arkadaşlarımız ve bu 
arada bilhassa Server Somuncuoğlu arkadaşımı
zın ifadesi yanında Sayın Başbakan bu kürsü
den dediler ki, bu plân ve program lâfını bir ta
rafa bırakalım bu millî menfaatlerimizi haleldar 
etmektedir. Zannederim ki, bu evvelden ileri sü
rülmüş bir fikrin müdafaasıdır. 

SELÎM BRENGÎL (istanbul) — Başvekil 
böyle bir şey söylemedi. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Zabıtlar-
dan çıkardım. Okuyayım, isterseniz. 

Muhterem arkadaşlarım, bununla ilgili ola
rak Muhterem Adnan Menderes'in 1947 de mu 

halefet adına yaptığı konuşmada; «Bu gidiş bu
rada şu tedbirlerle duracaktır; yani bir plân ve 
programla şu iş şurada bağlıyacak diyemiyorsa
nız gelecek nesli dahi sıkıntıya mahkûm eden ve 
istikbali yiyecek olan böyle bir gidişe mutlaka 
şimdiden dur, demek lâzımdır;» diyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bu sözlere biz iştirak 
ediyoruz. Ama gönlümüz arzu ediyor ki, Demok
rat Parti hükümetlerinin mesul insanları, millet 
huzuruna çıkıp da; «Arkadaşlar bu kadar süratli 
bir tempo içinde bizim plân ve program yapacak 
vaktimiz mi vardır?» derlerse... (Soldan, «öyle 
şey söylenmemiş» sesleri) Muhterem Başvekilin 
ifadesidir; arzu ederseniz getiririm. 

Muhterem arkadaşlar, bu şekilde biz Adnan 
Menderes Beyefendinin burada ifade ettikleri şu 
kelimelere iştirak ediyoruz. Bunlar hakikattir, 
arkadaşlar. Eski devirde böyle bir şey yoktu. 
Fakat dünden beri çizilen tablo içinde, milyar
larca borçlarımız, kredisizlik ve yokluklar muh
terem arkadaşlarım şurada duracak, şu tedbir
leri alacağız, demezsek ve biz Meclis olarak bunu 
diyemezsek, millet size dur, diyecektir. (Sağdan, 
bravo sesleri ve alkışlar) Bu programla, plânla 
ilgili beyanatları artırmak mümkündür, Demok
rat Partinin 1946 ilâ 1950 yılları arasında çık
mış olan her hatibi kendisiyle ilgili mütalâala
rında plân lâzımdır, program lâzımdır, bunun 
üzerinde mutlaka durmalıyız, demiştir. 

Size bir iki misal daha okursam zamamnm 
işgal etmiş olmam. 

Demokrat Parti sözcüsü Millî Eğitimi tenkid 
buyururken diyor ki : 

«Millî Eğitim demek, program demektir. Bu 
programın fırkalarla, şahıslarla mukayyet olma
ması lâzım. Bu yapılmazsa bizim de vazifemiz 
her yıl bütçede bunu tekrarlamak olacaktır-» 

Demokrat Parti muhalefetten bu tenkidleriy-
le, taahhütleriyle iş başına gelmiştir. 

Yine 1958 bütçesini ve diğer bütçeleri takdim 
etmiş olan Muhterem Hasan Polatkân'm kendi 
ifadeleri de memleketteki plân ve programı ifa
de eden sözlerinin tekrarında fayda vardır : 

Eski bütçe tenkidlerinden aynen okuyorum. 
Diyorlar ki; Tarım Bakanlığı ilk önce malî 
takatimizin imkânlarına dayanan bir ziraat 
programı ve plânı ortaya koymalıdır.» 

Var mıdır böyle bir plân arkadaşlar? (Sol
dan; «var» sesleri) (Sağdan; «yok» sesleri) 

— 264 — 
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Arkadaşlar, bugün böyle bir plân meveud-

olsaydı memlekette et sıkıntısı çekilmezdi, hay
vancılık bir programa bağlanırdı. Zirai kredi
lerin nasıl sarf edildiği, çiftçinin hangi imkân
sızlıklarla başbaşa bulunduğu bilinir ve bu 
plânlaşmış olurdu. Ormancılığımız bu hale gel
mezdi. Rehabilitasyon' plânlarımız olsaydı ve 
bunlar tesbit edilseydi tarım bütçemiz uzun va
deli plânlar haline getirilir, birinci, ikinci ve 
beşinci seneler yapacağımız işler belli olur ve 
şunu, şunu yapacağız^ derdik. Tatminkâr sula
ma programlarımız var mıdır? Zirai sahada 
böyle bir plân mevcut değildir. 

NECDET INCEKARA (izmir) — Doktor; 
sizin de var mı idi? 

"SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, sözü şu noktaya getirmekte fay
da olacaktır. Bir memleketin iktisadi hayatın
da önümüze serilen 1958 bütçesinde olduğu gi
bi elbette rakamların ve (hâdiselerin önemi var
dır. Nitekim bunu büyük bir vukufla ismail 
Büstü Aksal arkadaşımız huzurunuza serdiler 
ve rakamları konuşturdular, ama şunu da çok 
iyi bilmemiz lâzımdır ki, Sayın Başbakanın da 
dün ısrarla üzerinde durduğu gibi, bu mem
leketteki neticeleri bakımından bu rakam dizi
lerini bize sunan zihniyetin de ne olduğunun 
bilinmesi lâzımdır. Aksi takdirde biz önümüz
deki rakam dizilerine bakarak boş hayaller pe
şinde koşarak randıman bekleme durumunda 
kalırız. Bu itibarla memlekette yaşatılmak is
tenen hava ve bizim karşımıza getirilen tatbi
kat ve fikirlerin neler olduğunu ve bunların 
muhtemel neticelerini huzurunuza sermek mec
buriyetindeyiz. Sayın Başbakanın dün ifade 
ettiği memleketteki huzur ve sükûnun temini 
mümkün olmazsa sert konuşma devri asla ka-
panmıyacaktır. Dün ismail Rüştü Aksal arka
daşımızın burada verdiği rakamlar üzerinde 
iddialı tahrif ve tenkihlerle aksi neticeler çıka
rılmasına çalışıldı. Bunun karşısında kendisi 
cevap için söz istedi, fakat Meclis Tüzüğü ileri 
sürülerek kendisine söz verilmemiştir. 

HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Meclis karar 
verdi. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Şimdi ta
savvur buyurun, bir muhalefet ki, senede bir 
defa Büyük Millet Meclisinde, milletin önün
de hesap vermek ve iktidarı tenkid etmek iste
mektedir. Birtakım ithamlar altında kalmış 
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olan grup, sözcüsü tarafından müdafaa edile
memiştir, kendisine söz verilmemiştir. Ve bu 
grup, 1946 - 1950 muhalefeti olarak değil, ni
zamlara uyan bir grup olarak burada oturmak
ta ve tenkidlerine devam etmektedir. Bu nevi 
davranışlar biliniz ki arkadaşlar, içlerimizde bir 
burkuntuya sebebolmakta, rejimin bâzı düğüm 
noktaları bulunduğu kanaatini kökleştirmekte 
ve bu gidişin memleketin hayrına olmadığı mey
dana çıkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, muhtelif mevzularda 
Demokrat Partinin tutumu üzerinde durarak za
manınızı fazla işgal edecek değilim. 

1958 bütçesi gerekçesinde aynen şu satırları 
okuyoruz : «Demokrat Partinin 7 yıllık icraatı
nın temeli Demokrat Parti programında münde
miçtir.» Yine 1958 bütçesini takdim eden Hükü
metin programında aynı ifadelere raslanır: 
«Biz size yeni bir program vermiyoruz. Şimdiye 
fkadarki Hükümetlerde olduğu gibi bundan son
raki çalışmalarımız Demofkrat Partinin progra
mındaki esaslar çerçevesindedir.» Eğer arkadaş
lar hakikaten durum "bu ise ve memlekette ar
zu ettiğimiz karşılıklı sevgi, saygı ve dayanış
ma fikri aranıyorsa, ıbunun her şeyden evvel 
tat/bikatta tezahür etmesi icabeder. Biz tatbika
tın böyle olmadığını misallerle anlatmak istiyo
ruz. Elbette buna bir çare (bulmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi (başka bir 
mevzuda sözüme başlıyorum. (Soldan, «Yeni mi 
ıbaşlıyor&un?» sesleri) Aynı konu ile alâJkalı ol-
ma'kla beraber, başka bir mevzuun tahliline 'baş
lıyorum. Memur ve hizmetlilerin durumu, sen
dikaların kurulması, tâyin, terfi ve cezalandırıl
malarının objektif usullere bağlanması ve bu 
arada çocuklarının okutulması için hususi im
kânlar aranması, Demokrat Partinin progra
mında sarahatle ve ayrı ayrı maddeler 'halinde 
kaydedilmiş (bulunmaktadır. 

* 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir tek misal 

alarak, dar gelirlinin bugünkü halini, 1946 şart
larını da hesaba katarak konuşalım. 1946 dan 
(beri, Ihepimiz biliyoruz, verilmiş olan ikramiye
lerle •% 46 gibi cüzi bir zamdan istifade ettik
lerini görmekteyim. 1946 da Muhterem Meclîs 
Reisimiz memurlar için (bakınız îıe diyor? Zabıt
lardan alınmıştır : «Memurlarımızın yürekler 
acısı durumunu elbette bilirsiniz. Ne sıhhi ba
rınacak 'bir yerleri ne de milletin şerefine mü-
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•tenasip bir yaşayışları var. Bin bir mahrumi- j 
yet ve ıstırap içinde'ki durumları yürekler ya
kar.» 

Şimdi "bu iki ifadeyi, ibir tarafta Demokrat 
Parti muhalefetinin Büyük Millet Meclisinde 
yaptığı ıbeyanları, «diğer tarafta Demokrat Par
t i programında sarahatle ifade edilmiş olan fi-
Ikirleri yanyana koyduğumuz ve 1950 den bu 
yana yalnız % 46 gibi İbir zamla geçimini te
mim etmekle başbaşa bırakılan, memurların bu- J 
'günkü 'durumlarını tasavvur ediniz. Durumları 
!bu kadar acı şekilde ifade edilen memurları 
bütün bu mahrumiyetlere rağmen, Devlet ida
resini büyük bir vakarla yürütmekte olan bu 
insanları huzurunuzda selâmlamaiktan, tebcil 
etmekten kendimi alamıyorum. (Sağdan, bravo 
sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, kendilerine, istenilen 
yardım elinin uzatılmadığı ve 3 misli, 5 misli ve 
bâzı mevzularda on misli yükselmiş olan hayat 
pahalılığı yüzünden âdeta kira ödeyemez hale 
gelen memurların bu durumunu parti progra
mına uygun olarak 1958 bütçesinin içine alın
mış olduğunu görseydik elbette memnun ola- I 
çaktık. Ve sizlere teşekkür etmek fırsatını bu
lacaktık. Ama bu yok. Bir personel .kanunu I 
1950 den beri bütçe arifesinde getirilir, çıktı 
çıkacak, geldi geleeek, herkes refah içinde ola
cak, denir. Arkasından yatar. 

Arkadaşlarım, hiç olmazsa bu defaki son 
uyanışın devamlı olmasını diliyoruz, bunu iste
mek hakkımızdır. Bir taraftan programınızda 
diyorsunuz ki,* memurların sendika kurmaları 
mümkündür. Memurlar için değil arkadaşlar, 
(mevcut işçi sendikalarının kapatılması için 
gizli emirler veren muhterem vekilleri tasvib-
ederseniz bunun sonunda programın tatbik 
edilmediğini söylemek bizim hakkımız olur. 
Bu bakımdan istirhamım odur ki, artık prog
rama her mevzuda olduğu gibi burada da dö- I 
nüisün. Hangi noktalar üzerinde duralım? me
selâ diyelim ki, bu memleketteki söz, yazı ve 
toplanma hürriyetleri bahsinde muhterem Baş- j 
vekilin ikazlarına uyarak karşılıklı saygı, an- J 
layış beraberliğini ön plânda tutalım, bu. mera- I 
leketin menfaatlerinin icabettirdiği dayanışma I 
içinde olalım. Şimdi bana lütfen bir tek insaf 
sahibi diyebilir mi ki, 1950 deki, hürriyetlerin 
teker teker elimizden alındığı bir zamanda mu
halefet ile el ele verelim ve bize verilen vazife- J 
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leri yapmıyalım.. Böyle bir şey olamaz arkadaş
lar. 

Bununla ilgili olan beyanları elbette sizlerin 
öğrenmek istediğinizi umarım. Yine, muhterem 
Sayın Reisicumhurumuz Bayar muhalefet yıl
larına ait beyanlarında ne diyor! : «Hakikat su
dur ki; yazı, söz, toplanma ve cemiyet kurma 
gibi hürriyetler» - yani Demokrat Partinin 
1950 de az gördüğü hürriyetler olarak zikredi
liyor. Yoksa 1950 den bu yana teker teker bun
ları da elimizden alan zihniyeti değil. - «'Vatan
daşın siyasi haklarını teminat altına almadan 
rey ve seçim serbestisinden bahsetmeye imkân 
yoktur» diyorlar. Meselâ ben Birinci Adnan 
Menderes Hükümeti programından bir misal 
alayım. Dün kendileri İkinci Adnan Menderes 
Hükümeti programından bir misal verdiler. 
Derler ki ; «Anayasada vatandaş hak ve hürri
yetlerini teminat altına alan esaslı tedbirleri 
hazırlayıp huzurunuza arz etmek kararındayız.» 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bir başka 
misal; gene Sayın Bayar der ki «Ben sizinle 
konuşursam zarar bunun neresindedir? Karşılık
lı konuşacağız, mücadele, münakaşa edeceğiz. 
Hakikatleri böyle bulacağız.» Çok doğru... Sa
yın Refik Koraltan, 1949 bütçesinin tenkidinde 
bu kürsüde diyorlardı ki: «Millî iradenin hâki
miyetine kayıtsız şartsız işler bir halde ve va
tandaşın vicdanında en ufak bir şüphe ve te
reddüt hissi vermiyeeek esas ve hükümleri ih
tiva eden Seçim Kanunu, bir an önce çıkma
lıdır.» 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu misaller üzerinde daha çok durulabilir 

ve çoğaltılabilir. İsterseniz 1950 de seçim be-
yaımamesiyki millet huzurunda D. P. ne söyle
miştir, bir paragraf da oradan okuyayım. (Sağ-
da t̂i, «ağır ağır oku», sözleri) 

Peki. İsterseniz 24 Temmuz beyannamesin
den başlıyaymı. 

«Her sahada kalkınmalara temel olarak biv 
iktisadi bünye sağlamlığı ancak demokratik bir 
rejimle kabil olacaktır» İmza, Demokrat Parti. 
(Soldan, «doğru doğru» sesleri) 

1950 seçim beyannamesinde; «Türkiye'de ha
kiki bir demokrasi kurulmadıkça dünkü şartların 
daha iyiye gitmesi beklenemez.» Altındaki imza : 
Demokrat Parti. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi şu hakikatler 
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çırılçıplak ortada durduğu bir yerde biz 1950 
de mevcudolan hürriyetler millet olarak razı 
değilken ve bu yüzden bir iktidarı, değiştirir
ken, iş başına getirdiğimiz hükümet kalkıyor, 
meselâ basın mevzuunda bütün tahditleri 1950 
nin çok gerilerine götürüyor. Kâğıt tahdidi ilân 
tehdidi, Ceza Kanunundaki müeyyidelerin ağır
laştırılması v. s. Abdülhamid devrinden kalma 
ve o zaman söz, yazı ve toplantı hürriyetleri me-
yanında tenkid edilen Toplantı ve Gösteri yü
rüyüşleri Kanunu çıkarılıyor. Ve bu memleket
te siyasi partilerin dahi vatandaş karşısına ge
çip de fikirlerini, dertlerini ifade etmesine fır
sat verilmiyor. 

Yine 1950 de az gördüğümüz ve bu yüzden 
bir iktidarı değiştirdiğimiz bir devrede Seçim 
Kanunu ve diğer demokratik prensiplerle kurul
muş olan ve sahibolduğumuz müesseseler teker 
teker yıkılıyor, zedeleniyor. Bunlar arasında 
meselâ hâkim teminatı diye ortaya çıkarılan 
mevzular.. (Soldan, siz çıkardınız sesleri) Hayır, 
bunlar Demokrat Partinin ortaya sürdüğü me
selelerdir. Ve 1950 den sonra üniversite muhta
riyetinin zedelenmesi, senatonun kararma rağ
men profesörlere tatbik edilen muameleler ve bu 
arada teker teker demokratik rejimin biraz daha 
geriye gitmesi için mümkün olan tedbirlere te
vessül olunması. Arkasından buraya geliniyor, 
Türk milletinin karşısına çıkılıyor, aman şöyle 
konuşmıyalım şunu yapmıyalım, bu milleti ren
cide ediyor deniyor, keşke bunu söyliyen insan
lar buna riayet etseler.. Buna riayet şöyle dur
sun, bütün bir devri kötülemek için en ağır söz
leri sarf ediyorlar. 

Bunun üzerinde ciddiyetle durmazsak ne 
olur? Hükümet bugün içinde bulunduğu gibi 
vatandaş desteğini görmeden, sözlerini millete 
dinletemez hale gelir. Meselâ bir vekil dese ki, 
arkadaşlarım, falanca mal ucuzlıyacak ve bol 
bol gelecek; müsterih olun; dese hemen omalm 
etrafına halk üşüşür ve derhal hepsi satılır. Çün
kü halk diyor ki, bunun altından bir şey çıka
caktır. îtimat bu kadar sarsılmıştır. (Sağdan, al
kışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlar, basın ve radyo 
mevzuu, 1946 dan 1950 ye kadar mânevi huzu
rumuzun ve Demokrat Parti mücadelesinin te
mel meseleleri arasında yer alırken niçin, 1950 
yılının çok çok gerilerine giden bir gidişi mil
lete lâyik görüyorsunuz ? Buna hakkımız var mı, 

arkadaşlar? Misal olarak size şimdi Riyaset Ma
kamını işgal eden Sayın Reisvekili Fikri Apay
dın Beyin bu kürsüden yapmış olduğu bütçe tett* 
kidlerinden bir kısmını nakledeyim. «Politika 
mülâhazalariyle hükümet icraatıdır, diye radyo
nun iktidar partisinin propagandasını yapması 
ve devlet teşkilâtında yer alan bu müessesenin 
bitaraf olmadığı kanaatinin yayılmasına çok 
partili hayatı kabul etiğimize göre müsaade edil
memelidir, arkadaşlar.» (Sağdan, alkışlar ve 
bravo sesleri.) Hükümet icraatıdır, diye vekille
rin ağzından millete radyo vasıtasiyle bazı şey
ler yaymayı tervicetmiyen o günkü zihniyet bu
gün Bursa Demokrat Parti kongresinde Sayın 
Başvekilin söylediği ağır tarizleri de ihtiva eden 
sözlerin radyoda okunmasını tasvibetmektedir. 
(Soldan, gürültüler) 

Yine Sayın Fikri Apaydın devam ediyorlar : 
«Siyasi partiler eşitlik ve demokratik anlayıştan 
mülhem olarak radyodan siyasi partilerin isti
fade etmesini teklif ettik. (Bunun rejim icabı 
böyle olması lâzım zaten) İktidar partisinden 
maada siyasi teşekküllerin gelişmesini kıskanan 
bir duygu ile eşitlik haklarının teslim edilmeme
sini hayretle karşılıyoruz.» Nasıl olur da radyo
da muhalefete hak verilmez? Hayret edilecek bir 
Şey. 

Devam ediyorlar : «B. M. Meclisinde üyesi 
bulunan partilere (biliyorsunuz grup olmaktan 
da çıkardık, bunun iftihar edecek bir tarafı da 
yok, ama gene de Mecliste üyeleri var) ancak 
seçime 10 - 15 gün kala ve ancak seçime münha
sır olarak konuşma hakkı tanınmıştır.» Şimdi, 
bu da yok. 

Bakınız nasıl devam ediyor Muhterem Fikri 
Apaydın Beyefendi. (Sağdan, «bravo» sesleri sü
rekli ve şiddetli alkışlar.) «Ne büyük fedakâr
lık, ne büyük saygı» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Sayın Fikri 
Apaydın'm sözleri. Birkaç sözde, İkinci Adnan 
Menderes Hükümetinin programından müsaade 
ederseniz okuyayım : «Matbuat hürriyetini, 
hattâ bütün hürriyetlerin teminatı saymak çok 
yerinde* olur. Bu itibarla matbuat hürriyetinin 
büyük hürmet ve hassasiyetle muhafazasına ça
lışılacağını hiçbir tereddüde mahal bırakmıya-
cak katiyetle ifade etmek isteriz. 

Yine radyo mevzuunda 1946 • 1950 arasının 
muhalefet sözcüsü Muhterem Kemal Zeytinoğlû 
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arkadaşımız şunları söylüyor : «Hükümetten I 
ricam şudur : Milletin arabasına binen bu mües
sese iktidarın düdüğünü çalmasın ve emri ora
dan almasın.» lütfeder. Menderes'e de aynı ricada 
bulunurlar mı? (Sağdan, alkışlar) 

Arkadaşlarım misallerden en önemlisini ver
mek isterim. Sayın Beisicumhur Celâl Bayar di
yor ki : Demokrasi yolunda gelişmek için Türk 
basını ve Türk gazetecilerinin büyük şeref his
sesi olduğunu söylemeyi bir borç sayarım. Türk 
Basım milletçe atılan her adımda demokratik 
hareketin öncüsü ve destekleyici olmak şerefini 
kazanmış bulunuyor. Tarihin bu hakikati lâyık 
olduğu ehemmiyetle kaydedeceğine şüphem yok
tur.» 

Bu mevzuda daha fazla devam etmek iste
mem. Misalleri pek çoktur ve bunların okunma
sı burada saatlerce sürebilir. (Soldan, oku, oku, 
sesleri) Bu mevzuda bu kadar okuyacağım, di
ğer mevzularda daha okuyacaklarım vardır. 

Ama şimdi Yüksek Meclis huzurunda bir sual 
sormanın zamanıdır. Eadyo ve basın mevzuunda 
ve matbuat hürriyeti mevzuunda bir tek arka
daş çıkar da diyebilir mi ki, 1950 de bu kadar 
ağır lisanla tenkid ettiğimiz devrenin ilerisinde-
yiz? Hattâ vazgeçtik ilerisinde olmaktan, o ta
rihteki kayıtları muhafaza ediyoruz, diyebilir 
mi? Esefle söyliyeyim ki, radyo her zamankin
den daha fazla tek taraflı, basın her zamankin
den daha fazla tazyik altındadır, ilân tazyikle-
riyle kâğıt tahditleriyle ve türlü hapis cezalariyle 
tazyik altına alınmıştır. O halde bu kadar aşikâr 
olan tazyiklerden kurtulmanın yolu nedir? işte bu
nu da Demokrat Parti liderlerine söyletelim. Mü
saade ederseniz bununla ilgili yalnız bir fıkrayı 
Demokrat Partinin programından okuyayım : 

«Demokrat Parti, Türkiye Cumhuriyetinde 
demokrasinin geniş ve ileri anlayışla gerçekleş
mesine ve umumi siyasetin demokratik bir gö
rüş ve zihniyetle yürütülmesine hizmet maksa-
diyle kurulmuştur.» Demekki demokrasinin şart
ları vardır. Elbette demokrasinin vatanı yok
tur arkadaşlar. Ama prensipleri vardır. Bu pren
siplere Türk cemiyetinin bu prensiplere lâyık 
olduğunu kabul eden insanlarız. İktidar ve mu
halefet olarak Türk milletini bu haklardan mah
rum edemeyiz. Eğer bir gün kalkar iş başında- j 
ki bir iktidarın Hükümeti bu memlekette de
mokrasi iklimini beklemek lâzımdır derse ve ay
nı Hükümetin mensubolduğu partinin progra- | 
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mmda; «partimiz demokrasiyi millî menfaate ve 
insanlık haysiyetine en uygun bir prensip ola
rak tanır ve Türk milletinin siyasi olduğuna ina
nır» diyorsa, bu Hükümette mutlak surette ta
dilât yapmak milletten vazife almış olan Büyük 
Millet Meclisinin kaçınılmaz bir vazifesi olur 
muhterem arkadaşlarım. 

Hakikaten bugünkü gidiş memleketin hayrı
na mıdır, bugünkü tutum, memleketin istediği 
siyasi güzel havanın tahakkukuna, teşekkülüne 
müsait midir? Bence bunu biraz daha iyi anla
mış olalım, diye bir iki misal arz edeyim; 

Muhterem arkadaşlarım, üniversite mensupla
rının siyaset yapabilecekleri hakkındaki mad
deyi Demokrat Partinin programında görüyo
rum, buna temas etmiyeceğim. Üniversite tale
besinin ve Türk gençliğinin bugünkü yetişme 
tarzları ve D. P. nin gençliğe reva gördüğü ha
reketlerle ilgili birkaç hususu arz etmeden geçe-
miyeceğim. Çünkü, bugün elimizdeki bütçe ve 
bugünkü tatbikat da dâhil olmak üzere bütün bir 
maziyi omuzlarına yükliyeceğimiz ve kendilerine 
teslim edeceğimiz gençliğin hangi şartlar altında 
yetişmekte olduğunu bilmek ve onlara ihtimam 
göstermek lâzımdır. 

Sayın Bayar, bakınız ne diyor 1947 de : 
«Yüksek tahsil gençliğinin siyasetle meşgul ol
masına taraftarım. Zira üniversiteye girmek ha
yata girmek demektir. Kültür görüşü yüksek ve 
gelişmiş bir kimsenin politika ile iştigal etme
sinden daha tabiî bir şey olamaz». 

Muhterem arkadaşlar; bu kadar geniş ve de
rin bir görüş içinde memlekette üniversite tale
besinin bilhassa siyasetle uğraşmasını teşvik 
eden bir görüşle iktidara gelen Demokrat Parti
nin, iktidara gelişinin daha ikinci ayında genç
liğe reva gördüğü muameleleri hepiniz hatırlar
sınız. O zaman naçiz arkadaşınız olarak gençlik 
teşkilâtlarının başında vazifeli bulunuyordum. 
Küçük meseleler yüzünden mahkemelere gönde
rildik, hem. de genel idare kurulu ile beraber.. 
irtica meselesinde Hükümetle aynı fikirde olma
dığı için küçük bir nümayiş tertibetmiş olan 
gençlik temsilcileri hapishaneye gönderdiler. Ar
kasından bu gidiş devam ettirildi. Muhterem ar
kadaşlarım, Demokrat Parti iktidarının çıkar
dığı Toplantı ve gösteri yürüyüşleri Kanunu ile 
bu memlekette gençlik hayatı, üzülerek kaydedi
yorum, söndürüldü. Bu hale geldiğinden dolayı 
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hepinizin çocukları, kardeşleri bu müessesenin 
içinde muztarip bulunmaktadırlar. Haleldar edi
len gençlik faaliyetleri sıfıra indirilmiştir. Bilir 
misiniz, bugün gençlik en tabiî gayelerinin, en 
basit icabı olan faaliyetlerini yapamamaktadır. 
Dün Zafer Gazetesinde gördüm, diyor ki, Millî 
Talebe Birliğinden bir heyet 23 Şubatta Lon
dra'da yapılacak olan Kıbrıs nümayişine iştira^ 
etmek üzere Anavatan'dan İngiltere'ye gidecek
tir. 

Muhterem arkadaşlar, kendi memleketinde 
gençliğin miting yapma hakkıdır, muhterem ar
kadaşlar, Kıbrıs meselesinde gençliğin büyük 
şeref hissesi vardır, bunlar bir yana, en basit 
akademik toplantıları bile yapamadığı müşahede 
ettiğimiz Türk gençliğinin Londra'da yapılacak 
toplantıya heyet göndermesi karşısında, vicdan
larınızın sızlamamasına imkân var mı, soruyo
rum?.. (Sağdan, alkışlar) 

Yine memlekette Atatürk'ü anmak için genç
lik teşekküllerinin müsaade alamadığını (Bir 
fevkalâdelik olarak bu sene izin verilen bir 
toplantı 'hariç), görürsek elbette hu memlekette 
yapılmış ve başarılmış olan her şeyi gençliğe 
emanet eden Büyük Atatürk 'ün ruhunun nıuaz-
zebolduğunu ifade etmek vazifedir, arkadaşlar. 
(Sağdan, alkışlar) 

Şu 'halde görüyoruz ki; Hükümetin (bugün 
tervicettiği ve üzerinde ısrarla durmak istediği 
gidiş, memleketi muvaffakiyete götüren yol de
ğildir. Memleketin genç nesli yıllar yılı 'hiçbir 
faaliyet yapmazsa, en taibiî 'hakları karşısında 
galeyana gelmezse bu gençlik yarın hu sıralara 
gelip memleket idare etmeye 'başladığı zaman 
kendisinden 'beklenilen randımanı verebilecek 
midir? Bu kürsüde Büyük Atatürk:, eski za
manlarda istanbul'da yapılmış olan 'bir miting 
dolayısiyle kendisine şikâyette 'bulunmak isti-
yen eski Dahiliye vekillerinden birine «Bırakın 
gençler ne isterlerse yapsınlar, onlar şuurlarına 
sahiptirler, ne yaptıklarını 'bilirler, onlara 'ka
rışmayın» demişlerdir. Bu zihniyetle hareket 
eden eski iktidarın 1950 ye kadar aradan geç
miş olan harb yıllarında tek partiyle ilgili olan 
bir mesuliyet payı varsa, bu Sayın Celâl Ba-
yar 'm da ifade ettikleri gibi, hepimize aidolan 
mesuliyetler çerçevesi içindedir. 

Muhterem arkadaşlar; 1958 bütçesi önümü
ze takdim edilirken.. (Arka sıralardan gürültü
ler) 
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RElS — Beyler; sıradan sıraya konuşmayın 

rica ederim. Hatibi dinliydim. 
Buyurun Suphi Bey, konuşmanıza devam 

edin. 
SUPHİ BAYKAM (Devamla) — 1958 büt

çesi takdim edilirken biz bir taraftan bu büt
çenin... (Arka sıralardan devamlı gürültüler) 

jj REÎS — Beyler çok rica ederim sükûneti üh-
İ! lâl etmeyin. Hatibi dinleyin. 
İ SUPHİ BAYKAM (Devemla) — Bîz Ibir ta-

raftan bu bütçenin mevcudiyetinden ve yarın-
I ki tatbikatından elbette ki birtakım iyi niyet

lerin bulunduğuna inanmak istiyoruz.. (Arka sı-
i ralarda gürültüler) 

REÎS — Hatibi dinliyelim, efendim. Lütfen 
devam edin. 

I SUPHİ BAYKAM (Devamla) — 1958 büt
çesinde; bizim cemiyetimize lâyık olan bir zih
niyetin tekevvün etmesi için o yola gidilmesini 
istemek hakkına sahip bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, gençlik faaliyetleri
nin en verimli şekilde inkişaf etmesini can ve 
gönülden istiyoruz. Kıbrıs Türktür Cemiyeti gi
bi millî bir gaye uğrunda kurulmuş bulunan 
ve Hükümetin de desteklemiş olduğu bir cemi
yetin tekrar faaliyete geçirileceği yolunda büt
çe müzakereleri dolayısiyle sayın Hükümet Söz
cüsünden bize ferahlatıcı bir haber verilmesini 
temenni ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, demokratik rejime 
memleketi kavuşturmanın mecburiyetleri ve lü
zumu üzerinde ısrar ettik. Ama bilirsiniz ki, bu 
memlekette antidemokratik kanunlar yanısıra 
dünya parlâmentolarına örnek olacak yerde 
yepyeni ve fakat kötü alışkanlıklar ihdas etme 
yolundayız. Bu yolda gidersek tatbik edeceği
miz 1958 bütçesinin bile verimi azalacaktır. 
(Soldan, gürültüler) 

REÎS — Rica ederim hatip işitilemiyor, din
liyelim, arkadaşımız emek sarf etmektedir. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Arkadaş
lar, anti - demokratik itiyatlar yavaş yavaş par
lâmento hayatımıza sinmeye başlamıştır. Mese
lâ ara seçimlerin yapılmamasında ısrar edilmesi, 
meselâ Hükümetin başında bulunan Sayın Baş
bakanın bu Meclis müzakerelerini takibetmek ih
tiyacını duymaması ve iki ayda bir Meclise gel
mesi (Soldan «Sana ait değil» sesleri) 
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Meselâ Anayasayı ilgilendiren çok önemli ine- ı 

selelerde grup kararlarına başvurulması, bu mem
lekette antidemokratik itiyatlar meyanında zik
redilmesi gereken hususlar arasındadır. I 

Muhterem arkadaşlar, antidemokratik kanun
lara ve gidişlere yenilerinin eklendiğini müşa
hede edersek bu memlekette siyasi huzurun tes-
süsünü ve Hükümetin çalışmasında verimli işler 
yapmasını beklemek imkânı kalmaz. 

Biz diyoruz ki, muhalefetin haklarına saygı 
gösterilsin; onun bu memleket siyasi hayatındaki 
varlığı kabul edilsin, tenkidlerine kulak verilsin; 
Sayın Başbakanın dün ifade ettikleri gibi, illâ 
herşeyi ben bilirim zihniyetinden kendinizi kur
tarın ve bu memleket hayatında çok mühim bir 
yeri olacak Meclis İçtüzüğü değişikliğinde Sayın 
Kavrakoğlu'nun dediği gibi, biz iktidardayız, 
herşeyi yaparız, siz bize uymak zorundasınız şek 
ünde bir zihniyetin bu memleket ufuklarından 
silinmesi lâzımdır, arkadaşlar. (Sağdan, bravo 
sesleri, alkışlar). Ancak bu şekilde bütçenin tat
bikatında milletle elele verir ve iyi bir kampan
yaya doğru gidilir, arkadaşlar. Bu kürsüde, dün 
bâzı arkadaşların ifade ettikleri gibi, plân ve 
program ancak Sovyet Rusya ve peyklerinde 
bulunmaktadır, gibi bir sakat görüşe ben inan
mıyorum. Ve bana sizlerin de iştirak ettiğine 
inanmıyorum. 

İkinci Dünya Harbinden sonra iktisadiyatı 
sarsılan ve yepyeni bir hamleye doğru gitmek 
için kendisinde millî iş birliğini hisseden İngil
tere ne yapmıştır! Dünyanın her köşesinden gi
den heyetler gibi Türk heyeti de İngiltere'ye 
gittiği zaman kendilerine sandüviç ikram edil
miştir. Orada Başbakanlık eden insan alelade bir 
vatandaş gibi iki sene ayakkabı yaptırmamış, 
pençeli ayakkabı giymiştir. Orada bütün bu feda
kârlıkları bütün bir millet elbirliği ile kiralın
dan en basit bir vatandaşa kadar müşterek 
bir anlayış içinde bir tasarruf ve işbirliği zihni
yetine gidilmiştir. ! 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bizim mem
leketimizde muzdarip olan çocuğuna ilâç bula- | 
mıyan... (Soldan: r «Demagoji yapma» sesleri) 
Ameliyat için eldiveni tedarik edemiyen, trak
törü yedek parçasızlık yüzünden yatan çiftçi, 
bugünkü şartlar içinde Cadillac'lann geldiğini j 
ve meselâ onbinlerce lirayla, Reisicumhur'un ! 
sofra takımlarının değişdiğini duyarsa elbetde : 
İİzülür. Bu vatandaşa tek taraflı kemerini sı- ' 
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kaçaksın diyebilir miyiz arkadaşlar? (Sağdan 
«Bravo» sesleri alkışlar.) (Soldan «Demagoji 
yapma» sesleri.) 

REİS — Arkadaşlar, rica ederim, karşılama
yın bu şekilde müzakere yapamayız. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Onun için 
biz samimî olmaya ve bu memleketin siyasi ha
yatında mutlak surette elbirliği ile büyüğünden 
küçüğüne kadar aynı zihniyetle elele vererek bu 
memlekete arzuladığımız müreffeh istikbali ka
zandırmamız lâzımdır arkadaşlar. (Soldan ge
lince yaparsınız sesleri) Gelince yapacağız, gel
memiz yakındır, timin bu memlekette lüzumlu 
olduğuna biz de işaret ettik. Muhtelif arka
daşlarımız bu plânlı programlı tetkika dayanan 
teşebbüsler üzerinde izahat verdiler. Bir arka
daşımız dedi ki ; siz bunları söylüyorsunuz biz 
bu yolda mıyız değil miyiz şeklinde birtakım 
lâflar edildi. Müsaade ederseniz size bir tek mi
sal vereyim ve bununla ilgili Demokrat Parti ic
raatını günlük politikalara dayanan, ciddi tet
kikler yapılmadan yürütülen bir görüş içinde 
olduğunu ispat edeyim. Çok sevdiğiniz bir mev-
zudan misal vereceğin. Bu memlekette Türk 
çiftçisinin kalkındırılması için traktör sanayiinin 
lüzumuna hepimiz kaaniiz, bunu kabul ediyoruz. 
Bu maksatla... (Soldan ve geriden: Gürültüler 
ve müdahaleler) 

REİS — Çok rica ederim arkadaşlar, hati
bin sözline müdahale etmeyiniz, bu şekilde mü
zakereleri neticelendirmek mümkün olmaz. Alâ
kalılar gereken cevabı verir, siz lütfen dinle
yiniz. 

SUPHİ BAYKAM (Devamla) — Bu maksat
la 1954 de, 30 milyon liralık bir millî servet 
olan makina kimya sanayiine ait Türk Motor 
Fabrikası, Minneapolis Moline adlı bir Ameri
kan şirketine üçte bir hissesi verilmek suretiyle 
bir traktör fabrikası kurduk. 

Muhterem arkadaşlar, o zaman bunun ne 
kadar büyük ihtiyacı karşılıyacağmı, ne kadar 
önemli olduğunu yazan Zafer gazetesinin işte 
size bir kupürünü okuyorum. Bunu büyük bir 
alayiş ve nümayişle memlekete ilân ettik ve 
dedik ki : «Bu fabrika Türk çiftçisinin lüzum 
ve ihtiyacı olan traktörleri ve biçer - döğerleri 
imal edebileceği gibi, harice de traktör ihrace-
den memleket olacağız.» Yaşasın. Ve o zaman 
verilen malûmata göre deniliyordu, ki, şirket 
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ilk sene için imal edeceği traktör, alât ve edeva
tın ilk kısmını kuracak ve ancak ikinci sene 
iki bin traktörün % 40 mı memleketimizde ima
le başlıyacaktır. Üçüncü sene de imal mikdarı 
3 500 e yükselmekle beraber yeni bir tip trak
tör imaline ayrıca başlıyacaktır-. Dördüncü se
ne de yani,bu sene 1958 senesi beş bin traktör 
imâli mümkün olacaktır ve traktörlerin yüzde 
yüz bütün parçaları memleketimizde imâl edi
lecektir.» dendi. Bunu mütaakıp bütçelerde 
Sayın Samet Ağaoğhı «Evet arkadaşlar, bu böy
le olacaktır, her şey tamamdır.» dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa işin başın
dan beri bakınız ne gibi ihmaller yapılmıştır. 
Bu memlekette traktör fabrikasının kurulması 
ne gibi bir vasata muhtaçtır? Bunun etüdü ya
pılmaksızın, ilim heyetlerinin, mütehassısların 
söylediklerinin üzerinde durulnıaksızm derhal 
bu yola gidilmiştir. Hem de kiminle? Kendi 
memleketinde, Amerika'da ancak % 40 nis
petinde yedek parça imal eden Minnea - Polis 
Molin Şirketiyle. Bu şirketin Amerika'da yap
ması mümkün olmıyanı, bu memlekette yapa
maz. Minneapolis Molin'in yerli olarak, yüzde 
yüz traktörü imal edeceğine inanmak gaflettir. 
Minneapolis Malin Şirketini öğreniyoruz ki 
arkadaşlarım, 1955 te fabrikasını dağıtmak ve 
1 milyon 300 bin dolar zarar karşısında in hilâl 
etmek tehlikesi geçiriyor. Belki Amerika'da 
mevcut fabrikaların en sonuncusu olarak üze
rinde durulması lâzımgelen bu fabrikanın üze
rinde durmıyacağım. Ama ne olmuştur? Bu 
memleketin emeği ile, 27 yılda, şu kötülediğiniz 
devirde kurulmuş olan motor fabrikasının... 
(Soldan, tayyare fabrikası sesleri) 1/3 hissesi 
yabancı bir şirkete verilmiştir ve buna muka
bil bir şey kazanılmamıştır. Bugün 1958 e gel
dik ve bu fabrikanın vazgeçtik yüzde yüz yer
li mamul olarak traktör yapmasından, yedek 
parça istihsal etmek imkânına dahi kavuşama
dık, bir civatayı dahi yapamadık. 

Muhterem arkadaşlar, mühim olan bir nokta 
şu: Millî servet durumunda olan Türk Motor Fab
rikasının bu şekilde bir mukavele yapılarak ya
bancı bir şirketle paylaşılması hatadır ve bu 
arada mukaveleye konulan çok mühim bir 
hükümle, Minneapolis traktörlerini almaya mec
bur hale girmiş bulunuyoruz. Bu, son derece mü
himdir arkadaşlarım, 13 500 lira mukabilinde 
1955 te Türkiye'ye Minneapolis - Moline Türk 
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Traktör Fabrikası marrmlâtı namı altında trak
tör veren fabrikanın durumu çok hazindir. 13 500 
liraya sattığı traktörü de, dolar karşılığı almışız
dır, onu getirip bize hediye etmiyor, parçalarım 
memlekete getiriyor, burada mengenede vidaları
nı sıkıyoruz, buyurun Türk traktörü, diyoruz. 
13 500 liraya ve dolar mukabilinde getirttiğimiz 
bu traktörler israfa sebep olmuştur. Ne yapabi
lirdik bilir misiniz? Meselâ bununla, son derece 
mühimdir, iki buçuk aded ve aynı takatte, hattâ 
daha kuvvetli olan Fordson, Ferguson İngiliz 
marka traktör getirebilirdik. Bu paralar sarf edil
di, dolar olarak dışarıya verildi. Buyursun, cevap 
versin Sanayi Vekili. Eğer rakamlarda hata edi
yorsam burada, huzurunuzda özür dilerim, tetki-
katını yapmadığım bir mevzuu arz etmem. 

Bu vaziyet karşısında muhterem arkadaşlarım, 
1958 e geldiğimiz halde eski plânları bize vererek 
bu şekilde millî servetimize ortak olan Minneapo
lis'in traktör imali sıfırdadır. Bizi zararlara gö
türen bu müessesenin vaziyeti görüyorsunuz ki, 
tipik bir misal olmak değerindedir. 

Eğer biz (Soldan, mesajları oku, sesleri) Me
sajlara bakmıyorum, o kadar çok söyliyecek şey
lerim var ki, lüzum yok. 

Biz eğer bu memlekette tasarrufa, ilme, ciddî 
tetkiklere kıymet verseydik, yâni sanayi bakı
mından bu memleketin daha başlangıçta olduğu
nu düşünseydik böyle bir şirket teessüsüne şimdi
lik başlamaz ve fakat belki önce, yan sanayiini 
kurardık. Daha sonra da traktörü de yapabilir
dik. Bunun gibi görüyoruz ki; birkaç gün evvel 
İstanbul'da bir otomobil fabrikasının temelinin 
atıldığını da haber aldık. Memnun olduk. İnşirah 
duyduk. Ama bu acı traktör tecrübesi gözlerimi
zin önünde dururken endişeden kurtulamıyoruz. 
Büyük iddialarla, biz memlekette Türk malı trak
tör yapıyoruz, ifadesi altında millî servetin heder 
edilmemesine dikkat etmeliyiz. Dikkatli olmazsak, 
ümitlerimizi kaybederiz. Ve günün birinde hiçte 
haklı olmıyarak bizi zarara sokan bir şirketle karşı
laşırız. Bu tek bir misaldir. Fabrikanın halen ser
vetinin ne kadarının pasif ve işlemez halde oldu
ğunu, teknisiyenlerinden ne miktarının işsiz kal
dığını, Minneapolis - Moline Türk Traktör Fab
rikasının mukavelesinin feshedilmesi gerektiğini... 
v. s. yi söyliyerek zamanınızı almak istemem. Bu 
mevzular ürerinde ayrıca teferruatiyle hazırlana
cağız. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım; şu kısa izaha

tım. (Soldan, amma da kısa izahat, uzun desene, 
sesleri) . . . Evet; uzun izahatım gösteriyor ki, or
talıkta hakikaten bir huzursuzluk vardır arkadaş
lar. Bu huzursuzluğun karşısına geçip münhası
ran bunun suçlusu muhalefettir, bunu düzeltecek 
olan muhalefet olmalıdır, şeklindeki bir znihniye-
tin doğruluğunu kabul etmeye elbette imkân yok
tur. Yapılacak olan şudur; bugünkü şartlarda 
sosyal ve siyasal her hususta huzura gitmemizin 
çıkar yolu Demokrat Partinin demin okuduğum 
programına sadık olarak hareket etmesidir. De
mokrat Parti programı yürülükte ise ve Demok
rat Parti Hükümetinin atıf yaptığı bu program, 
1958 bütçesinin gerekçesinin ısrarla üzerinde dur
duğu bu program tatbik edilecekse, bu programın 
tatbikatı istikametindeki bir gidişi Büyük Millet 
Meclisinin ve ekseriyet grupu olan Demokrat Par
ti Grupunun teşvik etmesi şarttır. Böyle hareket 
memleket menfaatlerinin kaçınılmaz bir zarureti 
halindedir. Bu ikazı yapmak bir milletvekili ola
rak vazifemdir arkadaşlar. Bugün memlekette 
birtakım millî servetin heder edilmesi ve iş gücü
nün toplanamaması karşısında 1958 bütçesinin 
tatbikatında da olacağı gibi, bundan evvel ne ka
dar emeklerin heder edildiğini içimiz yanarak 
görmekteyiz. Ve şunu bilmenizi arzu ederiz ki, 
muhalefet bugün iyi hareketleri alkışlamaya ve 
desteklemeye hazırdır. Ama bugünkü gidiş devam 
ederse, hürriyet kısıntıları dediğimiz bu kısıntılar 
devam eder, birbiri peşi sıra ortaya çıkarılan ye
ni tazyik unsurları muhalefetin aleyhinde kulla
nılarak ezilmesi yolunda yürünürse memleketin 
içinde bulunduğu buhran artacaktır. 1957 seçim
leri, alman bütün tedbirlere rağmen bir ders ol
malıdır. Türk Milleti demokrasiye gönül vermiş
tir. Ve iktidarın başında bulunan, Hükümeti ida
re edenler istedikleri kadar muhalefeti soysuz-
laşmış göstermek bu yolda muhalefetin sesini kıs
mak için türlü tedbirler alsınlar, Seçim Kanunu
nu değiştirerek ve bu arada radyoyu kullanarak 
propagandaya girsinler. Fayda yoktur Türk mil
leti rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunu 1957 se
çimleri ispat etmiştir. (Sağdan, alkışlar) 

Şimdi bu kötü gidişte ısrar edilirse ne olur? 
Bunda ısrar edilirse muhterem arkadaşlarım, size 
samimiyetle soyuyorum ki; hislerimize mağlûbo-
lursak, yalnız şahıs olarak ve parti olarak menfa
atlerimizi düşünürsek bu gidişten Halk Partisi 
kazanır. Demokrat Parti çok kaybeder. Biz ne bu 

.1958 C : 1 
kazancı düşünüyoruz; ne de bu kaybın üzerinde
yiz. Biz diyoruz ki, milletin bu seneleri ve sene
ler içindeki emekleri ve serveti erimektedir. Bu 
memleketin medeni nizama ihtiyacı vardır. Ve bu 
seviyeye gelmek için hak kazanmıştır. Bütün va
tandaşların elele vererek ve Hükümetin yanında 
her zaman destekleyicisi olarak çalışması zamanı 
gelmiştir. Bu bir zarurettir. Bu bakımdan bura
da sesimizin kısılmış olduğu zamanlarda bâzı faa
liyetlerle sizleri rencide ettiğimiz zehabını taşı
yorsanız bunu memleket aşkından ve bu memle
kete lâyik gördüğümüz hürriyet rejimini mut
lak surette tahakkuk ettirilmesi arzusundan ile
ri geldiğine inanınız, arkadaşlar, başka hiçbir 
niyet ve saklı emelimiz yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 1958 yılı büt
çesiyle girdiğimiz yeni yolda, bâzı tedbirler 
alacağız ve muhalefet bize hiç tavsiyede bulun-
mıyor, diye her zaman olduğu gibi bir müta
lâa ileri sürülmesin. Tavsiyede bulunmak had
dimiz değil, fakat fikirlerimizi söylüyoruz. Ye
ter ki bunlara kıymet verilsin, arkadaşlarımız mu
halefet yıllarındaki parolalarını bayrak yaparak 
doğru yola dönmelidirler. Yarattığımız bu mâne
vi hava memleketi asla iyiye götürecek bir hava 
değildir. Kanunları değiştirecek, Anayasayı ta
dil edeceğiz. Ve bu memlekette insan haklarının 
hükümran olması için bütün fedakârlıkları ya
pacağız. Bunun sonunda serbest basın, olacak. 
O zaman, belki bâzı suiistimaller ortaya çıkacak 
ama o zaman sizler kalkacaksınız bu durumda 
eğer iyi hareket etmemiş arkadaşlarınız varsa 
vazifesinden alıp bir müddet bir kenarda otur
masını temin edeceksiniz. Bu yola girersek mu
halefet kendisinin hakkı olan söylemek ve ten-
kid etmek vazifesini yapacaktır. Ve bunu ya
parken göreceksiniz o zaman da, memleket men-
feati daima ön plânda tutulacaktır. 1950 de 
olduğu gibi, Demokrat Partinin söylediklerine 
inanarak aksi yapıldığı takdirde milletçe bu 
hareketin değerlendirilmesi zor olmıyacaktır. Za
ten Demokrat Partinin mukadder akıbeti milletçe 
tâyin edilmiş bulunmaktadır. (Soldan, gürültüler) 
Hele millî iradeyi hiçe sayarcasıngı bu memle
ketin uğrunda kanını dökmekten çekinmediği 
hürriyetlerini kendisinden esirgiyen bir ikti
dar olursa akıl alır mı ki bunu iş başında tut
sun? Buna imkân yoktur. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, bunların için
de sözlerimin başında da söylediğim gibi 1923 
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den İ950 ye kadar olan devrin hesabını verir
ken rahatım. Huzur içindeyim. Bunları samimî 
bir memleket çocuğunun feryadı olarak kabul 
ediniz. Ve bugünkü gidişi durdurursak, mille
tin kazanacağı mevzuunda ittifak edelim arka
daşlar. Biz memlekette muhalefeti düşman gö
zü ile gören zihniyete aleyhtarız; sıkıntılı hava
yı dağıtmalıyız. Ama bunun şartları vardır ve 
bu şartları iktidarda bulunan hükümetin ge
tirmesi lâzımdır. 

Bu şartları iktidarda bulunan Hükümetin 
getirmesi lâzımdır. Bunu yaparken iki yoldan 
hareket etmek lâzımdır. Birisi 1950 de bıraktı
ğımız yere dönüp, hürriyetler bahsindeki temi
natı millete geri vermek. Seçim Kanunu, hâkim 
teminatı, üniversite muhtariyeti, insan hakları 
v. s. gibi mevzular bu meyandadır: 1950 deki se
viyeye erişildikten sonra da 1950 de bu memle
kette iktidar değişikliğini istemiş olan Türk 
milletinin arzularına boyun eğerek onun dediği 
istikamette yani garp milletlerinin tatbik et
mekte olduğu medeni nizamı bu memlekete tam 
olarak hediye etmeliyiz. Bunu yapmıya mecbu
ruz. Aksi halde bu mücadele tâbir caizse kör 
döğüşü şeklinde devam edecek ve bundan millet 
büyük zararlara uğrıyacaktır. O zaman da, ta
savvur ediniz ki, iktidarda bulunan partinin me
suliyeti tarih önünde çok büyük olur. (Soldan, 
muhalefetin de sesleri) Size şu kadarını söyli-
yeyim ki, Demokrat Parti bütün imkânları kul
lanarak, dün burada Sayın Menderes'in de ifa
de ettiği gibi, bu memlekette adetâ bir istiklâl 
savaşı yapmak ve bunu kazanmış olmak iddia
sındadır. Muhterem arkadaşlarım, bu güzel bir 
iddiadır. Fakat bunun tahakkuku biraz evvel 
söylediğimiz şartların tahakkukuna bağlıdır, 
onlarla çok yakından ilgilidir. Bu memleketin, 
gerçi biz bu iddiayı kabul etmiyoruz ama kas
tedilen mâna memleketin daha iyi ve daha mü
reffeh bir hayata kavuşmasını temin ise bu yük
sek gayenin tahakkukuna şurada bulunan bü
tün milletvekillerinin iştirak etmemelerine im
kân yoktur. Milletin dediğine kulak vererek hür 
nizamı, medeni nizamı, paraya ve servete bağlı 
olmıyan, bir atmosferi evvelâ bu memlekete ge
tirelim. Ondan sonra elele vererek medeni insan
ların çalışma tarzına yakışır bir şekilde bir ha
va ile bu memleketi kurtaralım. Bunu yapmaz
sak, üzülerek söylüyorum, Demokrat Parti, ta-

2.1958 C : l 
i rihe; Türk milletinin iktisadi istiklâl savaşını 
i kazanan parti olarak değil, temelinde yüz bin

lerce Türk şehidinin kanı bulunan ve Lozan'dan 
1950 ye kadar kazanılmış olan iktisadi istiklâ
limizi kaybettiren parti olarak tarihe geçecek
tir. Bunu istemiyoruz, Demokrat Partiyi de 
memleketi de bu âkibetten kurtaralım arkadaş
lar. (Sağdan, şiddetli alkışlar) 

REİS — Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, 1958 bütçesinin tertip ve terkibinde 
hizmeti ve emeği geçenlere teşekkürle sözlerime 
başlıyacağım ve yine mâruzâtıma 1948 bütçesi
ni Demokrat Parti adına tenkid eden Sayın Ad
nan Menderes'in bir konuşnlasiyle başlıyacağım 
ve mâruzâtıma Sayın Menderes'in Demokrat 
Parti Grupu adına 1948 bütçesinde söylediği bir 
cümlesiyle son vereceğim. Sayın Menderes 
26 . XII . 1947 de şöyle diyor : «Bunları Hükü
met idare cihazı itina ile hazırladı. Ve Hüküme
tin esaslı süzgecinden geçti. Bütçe Komisyonuna 
ayırdığımız ihtisas sahibi 36 arkadaşımız has
sasiyetle bu rakamlar üzerinde durarak yorul
dular. Binaenaleyh reylerimizi rahat rahat kul
lanabiliriz, gibi bir kanaate varmamanızı ve vic
dan huzuru ile reylerinizi kullanmaya mahal ol
madığı hakikatini teessürle belirtmek zorunda
yız. 

Muhterem arkadaşlar, teessürle ifade edelim 
ki, bu hakikat bir vehamet derecesini bulmuş
tur. Gönül istiyor ki, içinde bulunduğumuz ve 

1 karşısında bulunduğumuz şartlara rağmen vic-
I dan huzuru ve vicdan rahatı duyan arkadaşla

rımıza bizde uyabilelim. Ve bu huzuru duyabi
lelim. 

I Dün burada bizim eski iki vefakâr ve ideal 
I sahibi arkadaşımız Ataman ve Somuncuoğlu be

yanatta bulundular. Bizim bu eski iki vefakâr 
ve ideal sahibi arkadaşımıza vâki tariz ve sitem
ler karşısında Sayın Menderes bizden de size 
gelenler var bunu yapmamalıyız, dediler. Sayın 
Menderes bir şey unuttular. İktidarın rahat ve 
kolaylığını muhalefetin ıstırap ve meşakkatine 
tercih edenlerin hareketleriyle iktidarın menfa
atlerine iktidarın rahatlığına, muhalefetin ıstı
rabını bırakıp koşanların hareketleri arasındaki 
farkı unuttular. (Sağdan, bravo sesleri, alkış
lar.) Bize gelenler, bizimle ıstırabı paylaşmak 

I için, iktidarın menfaatlerini bırakıp geldiler. 
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Bizden giden vefakâr ve ideal sahibi Sebati Ata
man ve Servet Somuncuoğlu'nun hareketlerini 
âmme viedanı adım adım takibetmektedir ve 
edecektir. 

Muhterem Somuncuoğlu arkadaşımız, fikirler 
bakidir, ebedidir, dediler, şahısların değiştiğini 
söylediler. Doğrudur. Fakat hangi fikirler ebe
didir, hangisi değildir? Ahlâk salâbetinden, va
tandaşın menfaatinden nasibalan fikirler ebedi
dir. Endişeden, şahsi menfaatlerden nasibalan 
fikirler birer iddiadan ibarettir ve fikir değildir. 

RElS -r- Sırrı Bey, birer cümle ile işaret 
edilerek geçilmişti. Bunun uzatılması şahsiyata 
kaçar. Sizi bundan Jahzir ederim. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Şimdi mâ
ruzâtımıza geçelim : 

Dün çok muhterem arkadaşım Himmet ölç
men burada görüşlerini heyecanla ifade ettiler. 
Şöyle bir cümle kullandı. Dediler ki : «Cumhuri
yet Halk Partisinin 27 yılda yapmış oldukları 
bütün işleri bir tek barajımızın temeline gömer 
biliriz.» 27 yılda yapılan bütün işleri, demiryol
ları, hastaneleri, fabrikaları, Kırıkkale'deki harb 
fabrikalarını, Karabük'teki tesislerinin hepsini 
bir barajın temeline gömüyor. Evet bir barajın 
temeline gömülecek bir şey var, nedir o?.. O da 
27 yıldan beri C. H. P. iktidarının yaptığı bü
tün işlere harcanan gösteri, tören masrafları 
mukayesesi yaparak D. P. iktidarının bir tek 
baraj veya tesis töreni masrafları ile ölçersek 
bizim masraflarımız onda bir kalır, gömülecek 
§ey, gömülmesi lâzımgelen şey, iktiza eden şey 
gösterişçi masraflardır. Onu hep beraber göme
lim. 

On kuru§a yapılacak bir şeye on kuruş, mü
teahhide, beş kuruş, tören için verip, yirmi ku
ruşa ^karıyorsunuz. Sizin iktidarınız maalesef 
gösterişçi bir zihniyettedir, memleketin imkânla
rını son haddine kadar kullanmaktır. Biz, sizin 
kolunuzu tutmuyoruz. Size fabrika, baraj yap
mayın demiyoruz. Ama vatandaşa ıstırapları, 
külfetleri yüklerken asgari şekilde tasarruf a ria
yet edin, isabetli iş yapın diyoruz. Aramızdaki 
fark işte buradadır. Siz, fabrikaları ve barajları 
yaparken masraflı olarak yapıyorsunuz. Mütaah-
hide kâr, masraf olarak tesislerin yapılmasını 
veriyorsunuz, öbür taraftan bunun acısını hayat 
pahalılığı olarak vatandaş sırtında çekiyor. 
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Mâruzâtımı üç noktada toplamak isterim : 
1. Vicdanlarımızın meselesi ve muhatabı 

olan kaza organı; 
2. Midelerimizin meselesi ve muhatabı olan 

yiyecek maddeleri; 
3. Kafalarımızın muhatabı ve meselesi olan 

gazete kâğıdı mevzuu. 
Bu arada elbetteki üzerinde çok durmamız 

lâzımgelen hayat pahalılığıdır. Hayat pahalılığı 
elbette olacaktır, buyurdular Sayın Başvekil; 
D. P. Meclis Grupu sözcüsü de «Hayat pahalılığı 
elbetteki olacaktır, çünkü süratli bir kalkınma
nın peşindeyiz. Bu sebeple bütün memleketlerde 
olduğu gibi bizde de hayat pahalılığı olacaktır.» 
dediler... Fakat hiçbiri demediler ki, «Bütün 
kalkınma yapan memleketler vatandaşa hayat 
pahalılığını mümkün olduğu kadar az hissettir
menin yolundadırlar.».. Yine arkadaşlarımız, plân 
ve program meselesinde dediler ki, «Hangi mem
leketler plânsız kalkınmıştır?». Yirminci asırda 
bâzı memleketler vardır; -meselâ İtalya gibi -
İtalya, 1946 ya kadar o iddialı edebiyat devirle
rinde, şatafatlı deyimlerle kalkmmadı 1946 dan 
sonra demokratik bir nizam içerisinde Vanoni 
plânını tatbik ederek kalkmdı ve bugünkü sevi
yeye yükseldi. Başvekilin bunu bilmesi iktiza 
eder. Gerçi bilir de, fakat bilmemezlikten gelir Va
noni plânı ile İtalya on senede 13 milyon mesken 
yapmak iddiasındadır. Biz de mektep yapıyoruz. 
Bu hususta 'bizim plânımız yoktur. Filân vilâ
yete 600 bin lirta, filân vilâyete rasgele şu ka
dar bin lira tahsisat veriyoruz. Bu şekilde maa
rif dâvası halledilmez. İtalya senede 7 500 mek
tep yapmayı bir programa bağlıyor. Bizde pro
gram yoktur. Biz milyonlarca lirayı plansızlık 
yüzünden içme suyu diye maalesef topraklara 
gömdük. Biz, bu memleketin haysiyetli bir muha
lefet partisi olarak bunların hesabını soracağız. 
Ve sormalıyız. Milyonlar ve milyonlarca para 
içme suları parası olarak maalesef toprağa gö
mülmüştür. İçme suları hangi plâna, hangi pro
grama projeye göre yapılmıştır? Demokrat Parti 
mütaahhitlere ve sempatizanlara bu paraları 
vermiştir. İhtiyacı olan köylere su getirilmemiş
tir. Sırf radyoda söylensin diye 3-5 metre boru, 
5-10 torba çimento veriliyor. Hangi plân ve prog
rama göre hareket edilmiştir? Bir taraftan Kars'
ta kibrit kutusu içinde vatandaşa çay dağıtılır
ken Ankara'da çay doludur. Hangi ölçü kulla-
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mlmıştır? Vatandaşlara müsavi şekilde külfet 
tahmil etmek mecburiyetindeyiz. Karşımıza çıkı
yorlar diyorlar ki, plân program diyorsunuz 
ama bir çare söylemiyorsunuz Ama biz de diyo
ruz ve diyeceğiz ki, bunlar bir plân ve programla 
yapılsa vatandaş ıstırap çeker mi? Vatandaş dar
lık çeker mi? Çekse bile ne için çektiğini bilir 
seve seve de sıkıntılara katlanabilir. İktidar men
supları bir bolluktan bahsediyorlar ama bu mem
lekette yıllık geKri bin lirayı bulmıyan milyon
larca aile vardır. Bir yatakta ana baba kardeş 
yatarken nasıl oluyor da karşımıza çikıp bizden 
fedakârlık istiyebiliyorlar? 

Bu memlekette hâlâ bir yatağı paylaşmanın 
dâvası vardır. Bir odaya sahibolmak değil, Ibir 
karyolaya sahibolmak değil, bunlar bir tarafa, 
'bir yatağı paylaşmanın dâvası vardır. Ana, (ba
ba, kardeş, gelinlik yavru 'bir yatağı paylaş
maktadırlar, ve !bu milyonlarca nüfusun dava
sıdır. 

Bir taraftan sekiz, on vilâyetteki faaliyetin 
nasibi olmıyaeak imkânları bir vilâyete verir
ken hir taraftan benim kaza merkezlerimde ban
kalar bulunmazken Umurbey köyüne yirmi mil
yon lira paralar ödenir ve bankalar açılır. 
(Sağdan, şiddetli alkışlar) Buna iktisadi kal
kınma mı denir? Bu vaziyette bütün (bir mem
lekete meşakkatleri nasıl tahmil' edebiliriz? Ve 
bütün bir milletten nasıl fedakârlık istiyebili-
riz? Millet, fedakârlık ve sıkıntının sebeplerini 
ve ıgeçici olacağını bilmesi gerektiği gibi, hep 
beraber bu sıkıntıyı çektiğimize de inanmalı, 
bunu açıkça hepimizin bilmesi icabeder. Böyle 
olmazsa bir milletten fedakârlık nasıl istiyebi-
lir? (Sağdan, Eskişehir, Aydın sesleri) Eskişe
hir olsun, Aydın olsun bu vilâyetlere dağıtılan 
Devlet imkânlarını getirin Doğu - Anadolu vi
layetleriyle mukayese edelim. 

Muhterem arkadaşlar, bayat hakikaten ge
niş halk kitlelerinin omuzlarında ağır bir yük 
olarak devam etmektedir. Deniyor ki, - İktidar 
Sözcüsüburaya çıkıp - vatandaş refah içindedir. 
Arkadaşlar, ben size birer birer bir envanter 
misali Ankara'da bir ailenin hanıgi şartlar için
de yaşadığını göstereceğim. Bugün açlıktan öl
memek îçin, soğuktan donmamak için ve barın
mak îçin 4 nüfuslu bir ailenin eline 405 lira 22 
kuruş geçmesi lâzımdır. Hesapla, kitapla, pa
zarın diliyle, resmî kayıtların ifadesiyle en 
azından bir ailenin eline köylü olsun, (şehirli 
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olsun - memur olsun, işçi olsun, ziraatçi olsun, en 
azından 400 lira bir ailenin eline geçmeli. -
beraberce bütçeyi tetkik edelim; şimdi göstere
ceğim. Eline 150 lira ancak geçebilen binlerce 
Devlet memuru vardır. Elli lira asli maaşın 
karşılığı ancak 400 lira tutabilir. 50 lira asli 
maaşın altında olan Devlet memurları hayat pa
halılığının en ağır yükü altındadırlar. Geniiş 
vatandaş kütlesi bu yükün altındadır. 

OSMAN ALÎŞlROĞLU (Ankara) — Biz alı
yoruz ya... Yeter. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — öte yandan 
yıllık geliri 1 000 liranın aşağısında olan mil
yonlarca aile vardır. Şimdi size okuyayım: Eli
mizdeki bütçenin (L) cetvelinde, dağıtıcı 150 
lira. Kapıcı 150 lira, müvezzi 175 lira, şoför 150 
lira, bahçıvan 150 lira, ecnebi dil bilen daktilo 
250 lira, başhademe 125 lira, Kuran öğretici 125 
lira, Kuran öğretici 100 lira, sanatkâr 100 lira... 
Bunlar asli maaş değil memurun eline geçen pa
radır, 800 liranın üstünde para alanlar da var. 
Daktilo 100 lira, memur 150 lira, santralci 150 
lira, şoför 150 lira, hastabakıcı 150 lira, sivil mu
hafız 225 lira, hastabakıcı 250 lira, elektrikçi 150 
lira, ahçı 100 lira, sürveyan 150, dâva takip me
muru 100 lira, hademe 100 lira başhademe 225 
lira daktilo 100 lira, dağıtıcı 100 lira, janloncu 
100 lira, memur 150 lira, santralci 150 lira maki
nist 100 lira, gardiyan 100 lira, hemşire 200 lira, 
öğretici 100 lira, koruyucu 150 lira, kaloriferci 
100, öğretici 125, eczacı kalfası 150, sofracı 125, 
hizmetçi 100, orman muhafaza memuru 150, sey
yar memur 100, aidat memuru 70, eğitmen 100, 
maliye okulunda sofracı 125 lira, pansumancı 
150 lira, tarım hizmetlisi 100 lira, transit koru
yucusu 125 lira, fidancı 150 lira, orman muhafa
za memuru 150 lira, depo memuru 100 lira, al
maktadırlar. 

Mevcut 9 250 hayrat hademesinden 141 i 150 
şer lira, 196 sı 125 şer lira, 8 963 ü 100 er lira al
maktadır. Beş ikramiyeyi de dâhil eder ve ver
giyi de çıkarmazsak bunların eline ancak 130 
lira para geçmektedir. Millî Kütüphane kapısın
daki boyacı 120 lira, Belediye Su İşlerinde işçi 
yevmiyesi 4,20 lira, temizlik, kömür işçisinin yev
miyesi 5 lira, demiryollarında ömrü meşakkat 
içinde geçen on binlerce memur maalesef 200 lira 
alamamaktadır. Bütün bunlar karşısında bu adam
ların masrafı nedir? Bu kadar az para eline ge
çen insanlar yaşıyabilmek için neleri yemeleri, 
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neleri giymeleri lâzımgelir?. Muhterem arkadaş
lar, italya'da uzun tecrübeler neticesinde ilim 
adamları, tatbikatçılar bir araya gelip tesbit et
mişler "ve yaşamanın asgari hadleri olarak ye
mek, giymek, barınmak hususlarında esaslar al
mışlar - eline 100 lira, 200 lira, 125 lira, 175 li
ra geçen bu on binlerce memur, işçi, esnaf sene
lik geliri hesabiyle ayda eline 100 lira, 150 lira 
geçebilen milyonlarca vatandaşın nelere ^ihtiya-
eı olduğunu ve bunun karşılığının ne olduğunu 
tetkik edelim. 

RElS — Yoklama yapacağız, efendim. 
(îzmir mebuslarına kadar yoklama yapıldı) 
REÎS — Celseyi açıyorum, efendim. 
Söz Sırrı Atalay'm; buyurun, efendim. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Muhterem arka

daşlarım, 1958 bütçesi üzerinde görüşlerimi 
arz etmeye başlamıştım. Görlüşlerime devam 
edeceğim. Daha evvel arz etmiştim ki, görüş
lerim üç noktada toplanıyor. Birinci midele
rimizin meselesi ve muhatabı, ikincisi kafala
rımızın meselesi ve muhatabı, üçüncüsü vic
danlarımızın meselesi ve muhatabı. 

Midelerimizin mesele ve muhatabı olarak 
* 

gıda maddeleri ve yiyeceklerden bahsetmiştim. 
Ve bunun hayat pahalılığı olarak vatandaşın 
omuzu üzerine yüklediği ağır yükü belirtmiş
tim. öğleden önceki oturumda belirttiğim gibi 
bugün yüzlerce değil, binlerce ve binlerce me
mur ve müstahdem 50 lira asli maaşa kadar 
maaş alan memur ve ücretlilerin ellerine ay
da 100 - 400 lira arasında para geçmektedir. 
Memleketimizde milyonlarca ailenin yıllık ge
liri dört bin, üç bin, hattâ bin liranın aşağı-
smdadır ve ıstırap içindedir. Ticaret Vekâleti 
tarafından neşredilen Nisan ve Mayıs ayları 
Konjonktür mecmuasına ve İtalya'da son za
manlarda ıgeniş etüdlerin neticesi olarak dört 
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KEMAL SERDAROĞLU (İzmir) — Nasıl 

yaşıyorlar ?. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Hakikaten 

merak edilecek bir şey. Bir hademe 100 lira alı
yor, 4 nüfuslu bir aileyi geçindiriyor. 

REİS — Sırrı Bey; konuşma hakkınız mah
fuzdur. Fakat Meclis karar ittihaz etmiştir. Sa
bah toplantısı saat 13 e kadardır, öğleden son
ra konuşma hakkınız mahfuzdur. Bugün saat 15 
te toplanılmak üzere İnikada ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 15,10 

REİS — Reisvekili İbrahim Kirazoğlu 
KÂTİPLER : Mustafa Saraç (Zonguldak), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

CELSE 
iti : 15,10 

İbrahim Kirazoğlu 
ldak), Hakkı Kurmel (Kayseri) 

nüfuslu bir ailenin bir aylık yiyecek ve bir 
yıllık giyecek ve ısınma masrafları tesbit edil
miş bulunmaktadır. BİT taraftan İtalya'nın tes
bit ettiği bu hesaplar esas tutularak, bir ta
raftan da Ticaret Vekâletinin neşrettiği kon
jonktürdeki endekse dâhil gıda ve yiyecek 
maddeler fiyatlarına sadık kalarak Ankara'da 
4 nüfuslu bir ailenin bİT aylık yaşama ve gi
yinme şartlarım tesbit etmek mümkündür. Size 
şimdi bunu arz etmek isterim : İtalya'da uzun 
tecrübelerin ve ilmin ışığı altında alman ne
ticelere göre dört nüfuslu bir ailenin ekmek 
ihtiyacı 46 kilo olarak tesbit edilmiştir. Bunu 
konjonktüre göre 46,2 ile hesabederseniz 18 
lira 40 kuruş ekmek. Yine 14 kilo 500 gram ma
karna ve envai olarak alınmış. Biz bunu bu 
şekilde hesabedeeek olursak bin lirayı geçer. 
En asgarisini alalım. 4,500 kilogram makarna, 180 
kuruştan «8» lira on kuruş. 3,500 kilogram pirinç 
200 kuruştan konjonktüre göre 7 lira. 5 kilo 
kuru fasulye, 378 kuruştan 18 lira 90 kuruş. 
Sığır eti 320 kuruştan 3 kilo 9 lira 60 kuruş. 
Tuzlanmış et, taze bakla, kuru morina bunları 
geçelim. 

NEBİL SADİ ALTUĞ (Manisa) — İzmir'de 
var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — izmir'de 
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var ama, Kars ' ta var mı? (Gülüşmeler) Yemek 
yağı, 2 kilo 400 gram, vita olarak alıyoruz, te
reyağını alacak olursak onun kilosu 10 liradan 
çok yukarı. 10 lira 80 kuruş. - Sert peynir, te
reyağı - onlar zaten yok. Süt, 10 kilo, kilosu 
125 kuruş ama, konjonktüre göre 100 kuruştan 
alalım, mehazda 15 kilo biz 10 kilo alalım 10 
lira. Yumurta 40 aded, tanesi 30 kuruş ya, 
bunların hepsi bin lirayı geçer. Bu sebeple yu
murtayı da 20 aded 20 kuruştan alalım 4 lira 
eder. Bizde tanesi 30 kuruş ama (Sağdan, 40 
kuruş sesleri) Patates 15 kilo 60 kuruştan 9 
lira, sebzeler 100 kuruştan 25 lira, taze meyva 
kilosu 200 kuruştan 10 kilo 20 lira, burada 17 
kilo alınmıştır, biz onu geçiyoruz, kuru meyva, 
konserve bunları almıyoruz, şeker üç kilo 220 
kuruştan 660 kuruş, orada 25 kilo şarap var 
onu da almıyoruz, kahve var orada, bizde ma
lûm tabiî elbette alamayız, bilirsiniz ele geç
mez, tuz ,bir buçuk kilo on beş kuruştan 22 ku
ruş, iki paket çay 250 kuruştan 5 lira, beyaz 
peynir üç kilo 350 kuruştan on lira elli kuruş, 
koyun eti 450 kuruştan 4 kilo, 18 lira, zeytin 
iki kilo 760 kuruş, sabun 4 kilo 360 kuruştan 
14.40 kuruş. Koyun eti 4 kilo 450 kuruştan 18 
lira. Zeytin yağı iki kilo 480 kuruştan 960 ku
ruş. Yoğurt iki kilo 165 kuruştan 330 kuruş. 
(Soldan, havyar, havyar sesleri) 

O söylediğiniz Başvekilin sabah kahvaltı
sında kullandığı için burada tabiî yeri yoktur. 
(Soldan gürültüler) 

REİS — Rica ederim, beyefendi. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Arkadaşla

rım beni tahrik etmesinler. Ben benim söz ara
bama taş atanlara taş atarım. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Kütahya) — Sa
na ne, parasiyle yiyor. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Mebusluğu
nu teminat altına almak istiyorsun, devam et. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Kütahya) — Ayıp 
ayıp, paşa baban nereden geldi. Kaç yerden 
koydu. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ayıp diyor 
ve bana ayıp dersi veriyor. Elbette ki, derhal 
karşılık verebilirim, vermiyeceğim. 

REÎS — Sırrı Bey, lütfen Heyeti Umumiyo-
ye hitabediniz. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Muhit
tin özkefeli ayıp ayıp derken onu susturmanız 
lâzımdır Reis Bey. 

1958 C : 2 
REİS — Biz vazifemizi biliriz, siz devam 

edin lütfen. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben de Mu

hittin özket'eliyi aynı sözlerle susturmasını bi
lirim. (Soldan, gülültüler) 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Kütahya) — Pa
şa baban nereden geldi? Kaç yerden seçildi? 
(Soldan: gülüşmeler) 

REİS — Muhittin Bey, lütfen oturduğunuz 
yerden konuşmayınız. Siz lütfen Heyeti Umu-
miyeye hitaben sözlerinize devam edin, Sırrı 
Bey. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Biz kırk ki
şiyiz, birbirimizi biliriz.. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Kütahya) — Ben 
o 40 kişiden değilim. 

REİS — özkefeli, rica ederim. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Sülîûnet bu

lunursa elbette devam edeceğim, sükûnet ol
mazsa da devam edeceğim. 

Soğan 4 kilo, 312 kuruş. (Soldan, mayda
noz, karabiber, sesleri.) Evet Beyefendi, 2 800 
lirayı alırken 100 lira alan vatandaşları tabiî 
düşünmezsiniz. Necmeddin Bey siz umum mü
dürlüğünüzün kapısında 100 lira ile çalışan oda
cıyı hiç düşündünüz mü? 

NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — 20 lira 
alıyorlardı, şimdi 100 lira alıyorlar. 

, REİS — Hatibe müdahale etmeyin, rica ede
rim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Dört nüfuslu 
bir ailenin Ankara'da geçim indekslerine göre, 
bir aylık geçim masrafı 222,18 liradır. Bunun 
içinde lüks masraf diye bir şey yoktur. Bu yal
nız yemek parasıdır. 

Giyecek maddeleri yine bir taraftan geçim en
dekslerine diğer taraftan bir ilmî heyetin hazır
ladığı endekslere göre 4 nüfuslu bir ailenin lü
zumlu eşyasından erkek kumaşı 2,60 Cm. 30 li
radan 78 lira. Bu senelik hesaptır. Kadın için 
bir metre, bunu iki buçuk senelik olarak almak
tadır, ,, bir yıllık olarak elli lira, erkek çocuk 
50 santim 30 lira, erkek çocuğa yazlık kumaş 2,60 
santim 78 lira, kadın ve kız çocuk için yazlık 
elbiselik 5 metre 15 liradan 75 lira, kadın için 
paltoluk kumaş, üç sene dayanması hesap 
edilerek bir yıllık Oıissesi 0,75 santim 45 lira, 
erkek çocuk ve erkek için poplin gömleklik pija
ma 18 metre 610 kuruştan 109 lira 80 kuruş, pa-

— 27? — 



t : 42 21.2 . 
tiska, çamaşırlık 8 metre 240 kuruştan 19 lira 
20 kuruş. Kadın için reyon bez beş metre 110 
kuruştan 550 kuruş. Beyaz mendil 8 aded iki 
liradan 16 lira (Soldan, gülüşmeler) Gülebilir
siniz. 100 lirayı alan, sarfetmek zorunda olan 
bir insan durumunu bilir misiniz? Sizin gibi ra
hat gülmek imkânına sahip değildir. Siz güle
bilirsiniz. Müstehzi bir tavırla da onların hali
ne gülebilirsiniz. Ama yüz lira alıyor, 125 lira 
alıyor, 50 lira alıyor ayda, 200 lira alıyor. Bun
lar onun ihtiyaeı değil midir? tnsan olarak men
dil kullanmıyacak mı? 

MUHLİS BRDENER (İstanbul) — Reis 
Bey, neyi müdafaa ediyor? Bunları toptan izah 
edebilir. 

REİS — Rica ederim müdahale etmeyin. Sırrı 
Bey siz de lütfen Heyeti Umumiyeye hitabedin, 
rica ederim. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Erkek çorabı 
133 kuruştan. Bakın sadece 133 kuruş, 3 aded 
399 kuruş senede bunlar bir sene için çorap 2 
aded 14,26 kuruş. Bir erkek veya kız çocuğunun 
pabucu 25 lira. Bunlara iki pençe 9 liradan 18 
lira. İki şapka 18 lira. Erkek pabucu 39 lira, 2 
çocuk pabucu 30 lira, 6 çorap kız ve çocuk için 
145 kuruştan 8,70 kuruş (Hepsi senelik) 

SELÂMI DlNÇER (Sakarya) — Vaktimizi 
israf ediyorsun, bizi ilgilendirmez. 

SIRRI ATALAV (Devamla) — İlgilendirir 
beyefendi, dinleyin. Şehir içi nakliye ücreti 30 
kuruştan gidiş - geliş hesabiyle bir aylık otobüs 
parası 9 lira. Bunlara aspirin, diş macunu, boya 
parası balık yağı gazete, mektup, diş macunu ve 
saireyi dâhil etmiyeyim. Yatak çarşafı iki aded 
12 liradan 24 lira, iki traş 105 kuruştan 2,10 ku
ruş, (Soldan, sen yapıyorsun ya... Lüzum yok, 
sesleri) Yatak çarşafı iki aded 24 lira, yorgan 
çarşafı iki aded 24 lira. Birinci nevi sigara bir 
aylık on iki lira, mektep önlüğü dört metre 13 
lira, erkek fanilâsı 2 aded 14,50, havlu iki aded 
dört lira. Gerçi bugün iki liraya havlu almaya 
imkân yoktur. Ticaret Vekâletinin konjonktürü
ne göre böyle.. Bunlar senelik efendim. Otobüs 
bileti ve sigara aylık. Gıda maddelerine aidolan-
lar aylıktır. Diğerleri seneliktir. 

Okuduğum giyecek maddeleri 835 lira 45 ku
ruş tutmaktadır. On ikiye taksim edince beher 
aya 69,70 kuruş düşmektedir. Sigara ve otobüs bi
leti 24,60, ev kirası 40 lira, su ve elektrik 15 lira. ' 
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Görüyorsunuz ev kirası 40 lira, nerede 40 liraya 
ev? En az;nı alıyorum. 

Devam ediyorum : Yemek pişirme, banyo, so
ba yakmak için odun 6 lira. Bir buçuk ton kö
mürün aylık ortalaması, kırma, taşıma dâhil 11. 
Pijama, gömlek ve saire yıllık dikim parası ay
lık vasati 17 lira, aylık yemek masrafı 222 lira 18 
kuruş, mecmuu 405 lira 48 kuruş eder. 

Yani bugün 100 lira verdiğiniz hademe, 150 
lira, 200 lira alan memur. 400 liraya kadar ha
yat pahalılığının yükü altında eziliyor, demek. 

insanca ölmemek için, yaşamaya mecbur 4 
nüfuslu bir ailenin eline en az 400 lira geçmeli 
masrafı çok olanlar bu nispetler dâhilinde hayat 
pahalılığının ağır yükü altındadırlar. Binlerce 
milyonlarca ailenin geçini şartlarının asgarisi 
405 lira olması lâzımdır. Bütçeyi tetkik etti
ğimizde görüyoruz ki, filân yerde, filân yer 
elçilik hademesine 450 lira verilmektedir. Her 
hangi bir memlekete baktığımız zaman hade
menin aylık ücreti 400 lira olduğunu görürüz. 
Bir başka yerdekine 450 lira aylık ücret veril
mekte, buradakilere 100 lira verilmektedir. Bun
ları hayat şartlarının mukayesesini yapmak 
için söylüyorum. Mahallî kâtipler bunun yani 
odacı ücretinin çok üstünde maaş almaktadır
lar. Bir taraftan diyoruz ki, köylü refah için
dedir, selâmete kavuşmuştur ve büyük bir ra
hatlık ve huzur içindedir. Bir tarafta şu ağır 
şartlar karşımızda. Nerede bu refah, nerede bu 
selâmet? Asgari şartlar altında 405 lira geçim 
haddi olan bir memlekette senelik geliri bin li
ranın altında milyonlarca aile ve yüz binlerce 
memur var. Ama Sayın Menderes der ki, bir 
mahallede 15 milyoner var. Olabilir, o da Sa
yın Menderes'in görüşü. Arıyoruz nerede bu 
milyonerler. Burada dün konuşan bâzı arka
daşlar Halk Partisi devrinde et var mı idi, bu
labiliyor mu idiniz, dediler. Açın gazeteleri 
bakın, diyorlar. Sayın Menderes burada. 1950 
yılında Ankara'ya geldiğimiz zaman kasapların 
vitrinlerinde 175 kuruşa istediğiniz kadar et 
bulabilirdiniz. (Soldan; iştira kudreti yoktu, 
istihlâk yoktu sesleri) istihlâk mevzuuna da ge
leceğim, merak ve acele buyurmayın, geleceğim. 
(Soldan, yiyen yoktu sesleri) Fasulya fiyatına 
eti verirsen elbette ete hücum olur. Zavallı 
müstahsili kuru fasulye fiyatına et satmaya 
mecbur edersen elbette böyle olur, istihlâk ar
tar. Sayın Menderes diyordu ki, Halk Partisi 
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zamanında istihlâk edilen et 60 - 70 bin tondur. 
Bizim zamanımızda ise 180 bin tona ulaşmıştır. 
Evvelâ bir şeyin tashih edilmesi lâzımdır. 1949 
da neşredilen resmî rakamlar Sayın Menderes'i 
tekzibediyor. Orada 1949 daki et istihlâkini 80 
bin ton olarak gösteriyor. 3 Şubatta E t -Ba l ık 
Kurumu Umum Müdürü 1950 de 80 bin ton, şim
di 180 bin ton et istihlâki var, dedi. Şimdi 80 bin 
tonla 60 - 70 bin tonu mukayese edersek 8 de 
1 nispetinde hakikat tahrif edilmiş olur. Ve 
böylece Sayın Başvekil mazinin 8 de 1 hakkını 
yiyor demektir. Bu neye benzer biliyor musu
nuz arkadaşlar? Devlet radyosunda yapılmış 
bir su yolunun haberi verilirken ince su boru-
lariyle yapılmış ise metre olarak, kaim su bo-
rusuyla yapılmış ise kilo olarak bahsedilir. Me
selâ toprak tevzii meselesi ortaya atılınca Halk 
Partisi devrinde dağıtılan toprak hektar hesa
biyle, Demokrat Parti devrinde dağıtılan .top
rak dekar hesabiyle verilir. Bunun gibi et is
tihlâki iki ayrı ölçüye tâbi tutuluyor. 

Başvekil bizim zamanımızda et istihlâki 180 
bin ton diyor. Bunu nereden çıkarmıştır bil
miyorum. Ben aradım, mehazını bulamadım. 
Bütçe Komisyonu azaları arkadaşlarım hatır
larlar, Ziraat Vekâleti bütçesinin müzakeresin
de bu mevzuu ele aldığım zaman Vekil cevabola-
rak 149 000 demişti. İstatistik de öyledir. Muh
terem Başvekilin Bursa'daki bu beyanlarına 
muvazi olarak Et- Balık Kurumu Umum Mü
dürlüğü diyordu ki, eskiden nüfus başına et is

t ih lâk miktarı 3,3 kilo, bizim zamanımızda ise 
7,5 kilo, hakikat bu değildir. 

Şimdi 80 000 tonu o zamanın nüfusu olan 
20 milyona 947 bine taksim edin 3,9 düşer. Ama 
hesaplar şimdi öyle yapılmıyor. Şimdi nüfus 24 
milyon, bu sefer 24 milyona taksim etmek lâ
zım deniyor. 80 bin ton 24 milyona taksim edili
yor. 3,3 hesabı veriliyor. 

Şimdi bir umum müdür çıkıyor maziyi kötü
lemek için Devletin resmî istatistiklerini bile 
değiştiriyor, Cumhuriyet Halk Partisi zamanın
da 3,3 tür diyor. Halbuki doğru olan 3,9 raka
mını almıyor. 3 300 de 600 nispetinde hakikati 
tahrif ediyor ve millete duyuruyor. (Soldan, gü
rültüler.) 

SELÎM AKÎŞ (Manisa) — Memur yalan mı 
söylüyor? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Beyefendi, 
açıkça söylüyor, beyanatında diyor ki, 80 mil-
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yon tonu taksim ediyor ve nispeti 3,9 değil 3,3 
diyor. Beyanatı açık. Cumhuriyet Halk Partisi 
devrinde nüfus başına düşen istihlâk miktarı 
3,3 ve bizim zamanımızda 7,5 diyor. Hayır sizin 
zamanınızda 7,5 değil, verilen rakamlara ve her* 
yıl artan nüfusa göre 6,9 dur. Buradada yeni ik
tidar lehine 7,5 kilo alınıyor. Senede 700 bin art
tığına göre 25 milyon 400 bindir. Buna göre tak
sim etmek iktiza eder. O zaman 6,9 eder. 7,5 ne
reden çıkardılar bilmemki. 

Demin söylediğim gibi resmî kaynakların 
açık kayıtlarına rağmen dahi hakikatler bu şe
kilde değişitirilirse biz mücerret Sebati Ataman 
arkadaşımın süt istihsali bahsinde söylediği gibi, 
şu kadar artmıştır deniyor. Sütün köylerde ne 
miktarda istihsal ve istihlâk edildiğini tamamiy-
le ölçmeye imkân yoktur. Bir taraftan da Sebati 
Ataman nüfus artıyor diyor. Yalnız nüfus art
mıyor. 1950 de şöyleydi, 1957 de böyle diyor.. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Ne za
man dedim? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Bütçe gerek
çesinde yazıyor, özür dilerim. 

SEBATI ATAMAN (Zonguldak) — Bütçe 
gerekçesinde var, ben söylemedim. 

RElS — Hatip tavzih etti, Sebati Bey. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi, ge

rekçede süt istihsal ve istihlâki miktarları veri
liyor. Ne nüfus artışı, ne de hayvan artışı isti
kametinde mukayeseler yapılmıyor. 

1958 bütçesinin tümünden öğreniyoruz ki 
Hükümet gıda maddeleri hususunda hayvancı
lığın ehemmiyetini müdrik bir şekilde mese
leyi ele almamıştır. Hükümet şu kanaattedir ki, 
getirdiği rakamlar ve gerekçedeki esaslar bi
ze gösteriyor ki, Hükümet hayvancılığın ıslah 
ve inkişafı bakımından sadece şap hasetalığı için 
veterinerleri şuraya buraya gönderecek, bu
nun dışında hayvancılığın ıslah ve inkişafı ba
kımından her hangi bir meseleyi ele almadığı, 
teşebbüsü yoktur. Bunu düşünmek durumunda 
dahi olmadığı zehabını veriyor. Böyle bir sta
t ik, görüş bütçeye hâkimdir. 

Hayvan, eti, südü, yağı, peyniri olarak gıda 
maddesi, kemiği, yapağı, deri, kanı, kemiği olarak 
sınai maddesi olarak ve işte kullanmak üzere 
Türkiye iktisadiyatında gayet mühim mevkii 
vardır. Buna rağmen hayvancılık süratle geri
lemektedir, ve dejenere olmaktadır. Hükümet 
buna karşılık ciddî tedbirler almamaktadır, 
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Bir memleketin iktisadi kalkınması toplanmış 
mevcut parayı alıp birkaç baraj ve fabrika 
kurmakla mümkün değildir. Gerçek mânasiyle 
kalkınma geniş halk kütlelerinin yaşayışların
da, günlük hayatlarında asgari refahını, temin 
edecek imkânları hazırlamakla mümkündür. 
Onun dışında gösterişçi ve masrafçı hareket
lerin kalkınma ile alâkası olamaz. Bir tarafta 
hürriyetleri haczetmek, öbür tarafta iktisadi 
mucizelerden bahsetmek. Bu olmaz. Bu müm
kün değildir. Hakiki iktisadi kalkınma ancak 
demokratik bir nizam içinde tahakkuk ettirile
bilir. İktisadi kalkınmasını yapmış hangi 
memlekete bakarsanız bakınız bu böyle ol
muştur. Çok zaman denmiştir k i : azot 
fabrikası mı yoksa hâkim teminatı mi? 
Bu sual sorulmuştur. Yani, demek isteniyor ki; 
biz bir baca kuracağız, bunun karşısında hürri
yetlerinize haciz koyacağız. Böyle kalkınma ol
maz arkadaşlarım. Kalkınma, iki şekilde müm
kündür: Geniş halk kütlelerinin ihtiyaçlarına ce
vap vermek suretiyle ve icapları yerine getirilmiş 
demokratik bir nizam içinde iktisadi bir kalkınma 
olabilir. Bunun haricinde iktisadi bir kalkınma 
olamaz. Eğer biz iktisadi bir kalkınmanın geniş 
halk kütlelerine tesirini ve onların kalkındırıl
masını istiyorsak, havacılığımızın kalkınmasını ele 
almalıyız. Bu kalkınmayı ihtiva, eden bir bütçe 
lâyihasiyle karşı karşıya bulunmamız icabederdi. 
Bunu:; maalesef görememekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; eşlerimizi ve çocuk
larımızı gönderiyoruz; sabahtan akşama kadar bir 
kilo et alabilmek için uğraşıyorlar, kuyruk olu
yorlar... Şimdi, soruyorum: Bu darlık ve kuyruk 
halindeki hakikatler, demokrasimizin icabı mı
dır ki, vatandaş bunca sıkıntıya, mâruz bıra
kılıyor? Bir kilo et alabilmek için sabahtan ak
şama kadar kasap dükkânlarının önünde nöbet 
beklensin. Bunun adı kuyruklu demokrasi.' (Sağ
dan, gülüşmeler) 

Bu nasıl bir iktisadi görüştür ki, bir taraftan 
bir gün bakarsınız İstanbul'da canlı hayvanın 
kilosu üç liradır, Ticaret Vekâleti müdahale eder 
bunu 280 kuruşa indirir. Öbür taraftan etin kilo
sunu 320 kuruştan 450 kuruşa çıkarır. Bu vazi
yette hem müstahsil, hem de müstehlik zarar 
eder. Böyle bir iktisadi görüşü anlamak güçtür. 
Yaz aylarında yüzbinlerce iyi vasıflı koyunu 
Sovyet Rusya'ya satarsın, ondan sonra iki ay 
sonra Amerika'dan et beklersin, Arjantin'den et 
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1 beklersin. Bu nasıl bir iktisadi görüştür, lütfen 
I izah buyurun. Nasıl bir hercümerç içinde, keyfî 

gidişin içinde olduğumuzu açıkça gösterir. Şimdi 
soruyorum size, koyun ve sığırları en genç ya 

I şmda Rusya'ya gönderiyorsunuz ve fiyatlar İs
tanbul'da 2 lira iken 135 - 150 kuruşa veriyor-

I sunuz. Şimdi şu cihete kırmızı mumla işaret ede
lim ve elimizi üzerinde tutalım. İstanbul'da ve 
Ankara'da etin bulunmadığı bir devrede 60 - 70 
kuruş zararına olmak üzere dışarıya mal gönde-

I riyorsunuz, imtiyazlı tüccar, Demokrat Partili 
tüccar gönderiyor, niçin'? Hükümetten öğrenmek 
isterim. Nasıl olur da İstanbul'da ve Ankara'da 
et bulunmazken, 60 - 70 kuruş zararı göze ala 
ala dışarıya hayvan sevkıyatı yapılır. Sovyet 
Rusya 1956 - 1957 de camın fiyatını artırır, de
mirin fiyatını artırır % 50, % 150 artırır. Biz 
aşağısına mal sevk ederiz. Onlar artırır. Karslı 
tüccar müracaat ediyor. Biz de ihracat malımızı 
artıralım. Ticaret Vekâletinde komisyon topla
nıyor, hayır artıramazsın deniyor. Çünkü Kars'ın 
tüccar alâkalısı bu komisyonda bulunmıyor. Emek
li Sandığında başkan bulunuyor. D. Partili aday. 
İşte bütün bunlar bir zihniyetin ifadesidir ve sı
kıntıların menşeidir. Tüccara bir kuruş zam ver
mezsiniz. Onlar % 50, % 100 zam yapar. 100 
binlerce hayvanı sevk edersiniz. Bir tek kuruş 
zamma müsaade etmezsiniz. O tüccar oradan malı 
getirir fakat malı tevzie tâbi tutmazsınız o da 
istediği fiyata satar. Şimdi anladınız mı sebebini. 
Bir zihniyetin neticelerini.. 

NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Doğru 
konuşmuyorsun. 

I İBRAHİM SEVEL (İstanbul) — Arkadan 
konuşuyorsun... 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şimdi bir 
tarafta yüz binlerce koyunu ve sığırı düşünme
den, hesaib etmeden ihracediyoruz. Bugün Ar
jantin'e gözlerimizi dikiyoruz, bize et gelecek 
diye. Son havadislerden öğreniyoruz 46 mil
yon liralık zirai ürünler gelecek. 

Ben hatırlarım, 'bu kürsüden Hasan Polatkan 
- burada mı bilmem - kemali ihtişamla ve bü
yük bir gururla, Allah göstermesin diyordu, bu 
memlekete artık hariçten bir gram 'buğday al-
mıyacağız. Geldi buğdaylar. Yani biz pirince 
giderken evdeki bulgurdan olduk. 

1950 de 41 bin kilometre kare meramız var
dı. Şimdi 28 *bin kilometre karedir. Meralar sü-
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ratle tahri/bedilirken seyirci kaldık. Macaristan 
traktör imal eden memlekettir. Makinalı ziraatı 
% 25 yapar, % 75 sini 'hayvan güciyle yapar. 
Biz ise İbaşıboş bıraktık. Hattâ birçok yerlerde 
tahrik ettik, meraların tahribini. 

Şim'di muhterem arkadaşlar, Haziran yahut 
Temmuzda, 'Bingöl, Ağrı, Van, Bitlis, Erzurum'
da yahut Diyarbakır'da - muhterem arkadaş
larım bilirler, çünkü seçim ibölgeleri - sütün ki
losu 30 kuruşa satılamaz, yağ yapılır. Çünkü 
yağ % 4 nispetinde süt kullanmak suretiyle ya
pılır. Yani 100 kilo süt kullanacaksın 4 kilo yağ 
elde edeceksin. Yağın kilosu 6 liraya satıldığı
na göre 100 kilo süt 24 liraya geliyor demektir, 
bu suretle bir kilo sütün kilosu 24 kuruşa gelir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Nispet % 1 
dir. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Başol orka-
daşımız diyor ki, nispet şudur. Benim söyledi
ğim ortalama bir nispettir ve hu sizin lehinize 
verilmiş bir nispettir. Eğer % 1 olarak hesab-
edersek sütün kilosu 6 kuruşa satılır. Normal 
'hesaplara göre 100 kilo sütten 3 veya 4 kilo yağ 
alınır. 

Haziran ve Temmuz aylarında Bingöl, Muş, 
Van, Karaköse'de 'sütün kilosunu vatandaş 30 
kuruşa satamazken, siz hasta çocuğunuza 120 
kuruşa süt bulamıyorsunuz, bu nasıl iktisadi 
gidiştir? Bir tarafta vatandaş eli böğründe ka
lıyor, bağrına taş hasıyor, sütünü 30 kuruşa sa
tamıyor, diğer tarafta şu aylar içinde zaruri gı
da maddesi süt 100 - 125 kuruşa bulunmuyor. 
Nasıl iktisadi bir gidiş bu? Şimdi sütün fiyatını 
anlıyabiliyor muyuz ? Sütün kaç kuruş olduğunu 
bilmiyoruz. 100 mü, 125 midir? Dünyanın me
deni memleketlerinde sütün kilosuna 20 para 
dahi zam veya eksiklik yapılırsa kıyamet kopar. 
Bugünkü durum içinde kilosunu dahi bilmiyo
ruz. Bir taraftan 30 kuruşa yüz binlerce kilo 
sütünü satamıyor, öte taraftan şehirlerimizde 
çocuklarımız süt 'bulamıyor. Bizimle sizin ara
nızda iktisadi tutum bakımından fark şudur: 

Zaruri ve isabetli hususlarda iktisadi kal
kınma yapılmamaktadır. Amerika'dan süttozu 
getirtiyoruz, çocuklarımıza vermek için. Çocuk
larımıza gıda temin etmek için Doğu - Anadolu'
da, Kars ' ta süttozu fabrikaları, çocuk maması 
fahrikaları niçin kurmuyoruz? (Soldan, «Sırası 
var» sesleri) 
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I SEZAÎ AKDAĞ (Manisa) — Kars ' ta sütto

zu fabrikası var. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bırakın da 

konuşayım, muhterem arkadaşım, Kars'ı siz ba
na mı öğreteceksiniz? İsmini bilmediğim arka-

I daşım Kars ' ta süttozu fabrikası olduğundan 
I 'bahsediyor. Evet Cumhuriyet Halk Partisi za

manında hususi teşebbüs tarafından kurulmuş 
ve yalnız çikolata imalâtçılarına süttozu'verebi
len küçük bir imalâthane var. Fakat benim is
tediğim o değil. Bütün memlekete süttozu ve
rebilecek hüyük bir fabrika istiyorum. Anla
dınız mı (beyefendi? (Soldan, «Sen kur» ses
leri) 

Bakın arkadaşım sen kur, diyor. Ben o ka
dar zengin değilim. Hükümet de değilim. (Sol
dan; iyisin, sesleri) 

REÎS — Müdahale etmeyin, hatibin konuş
masını kesmeyin, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Rica ede
rim tahrik etmeyin. Size şunu söyliyeyim; taş 
atmalar nasılki, büyük kayalara atılan taşlar 
küçük zerreler halini alır ve sonunda kayayı 
yerinden oynatamazsa, cilâlatırsa sizin taşları
nız da benim için bir şey olmaz. Onun için lüt
fedin dinleyin. 

Bugün Türkiye'de bâzı yerlerde ha*yvan nak
liyatı yasaktır, hayvan ürünlerinin nakli bir
çok yerlere yasaktır. Muratlı ile Çorlu arasın
da dahi et ve hayvan nakledilemez ve satıla
maz. Valilerin salâhiyetleri dahilindedir, yasak 

I etmişlerdir. Nasıl bir iktisadi durumdur. Va
tandaşın malını satmaya dahi müdahale edi
yorsunuz? Serbest ticaret - mübadele - rekabet 

[ yasakların altına alınmıştır. 
| MEHMET ERDEM (Bilecik) — Siz harma

nında topladmız buğdaylarını ya. 
I SIRRI ATALAY (Devamla) — Biz müda-
! hale ettik. Müdahale İkinci Dünya Harbinin 

felâketleri içindeydi. O İkinci Dünya Harbi ki, 
İnönü bizi harbe sokmasın, altından heykelini 
diktirelim, dediğiniz zamandı. (Sağdan; Bravo, 
sesleri, alkışlar) Harb yok, darp yok; bu sıkın
tılar neden? (Soldan; Soğuk harb var, sesleri) 

Bugün kasaplar et kesememektedir. Serbest 
ticaret dahi Hükümetin inhisarı altına girmek
tedir. Yani vatandaş serbest ticaret yapamıyor. 
Siz buraya büyük bir iddia ve idealle geldiniz. 
1946 - 1950 arasında büyük idealleriniz vardı. 
Siz derdiniz; domates suyu bile satıyorsunuz. 
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Siz şimdi kasabın et satmasına müdahale etmi
yor musunuz? (Sağdan; alkışlar) Nereden ne
reye geldik. 

Muhterem arkadaşlarım; siyasi iktidarın va
tandaşın ihtiyaçları meselesinde tutumu şudur: 
Sabrın sonu selâmettir, diyor. Sabrın sonu se
lâmet. Bütün vaitlerin ve ümit ışıklarının top
landığı tek yer, sabrın sonu selâmettir. İkti
sadi kalkınma meyvalarmı verecektir. Darlık 
gidecek, bolluk ve refaha kavuşacağız. Fa
kat sabnn sonu ne zaman gelecektir? Hiçbir 
ışık ve hiçbir ümit yoktur. Sayın Menderes'in 
dediği, her mahalledeki 15 milyoner için me
sele yok. Fakat, penis halk kütlelerini selâmete 
götürecek hangi ışık, hangi ümit? Bunu bile
bilir miyiz? 

İsveç'te Başvekil işine otobüsle gider. İşçi 
vatandaş resim yapma imkânına sahiptir. İşte 
iktisadi kalkınmadaki sabrın sonundaki selâ
met budur. İsviçre'de, Bern'de Parlâmento 
kapısı önünde pazar kurulur ve oraya giren 
Devlet adamlarının peşisıra çanta taşıyanlar 
olmaz ve oraya onlar tramvaylarla giderler. 
İktisadi kalkınma için sıkıntı ve darlığı hep 
beraber çekmeye bu millet çoktan razıdır. Dün 
Himmet ölçmen bizim bütün yaptıklarımızı bir 
barajın temeliyle mukayese etti. Ya sizin bun
ların törenleri için yaptığınız fuzuli masraflar 
ve mütaahhitlere bol keseden verdiğiniz para
lar.. Bunlar karşısında vatandaşa nasıl sıkıntı
ya katlanalım diyebilirsiniz? İktisadi kalkın
ma için sıkıntıya hep beraber katlanalım. Hat
tâ sıkıntıya evvelâ biz katlanalım. İsterseniz 
buna hep beraber mebus maaşlariyle başlıya-
lım. (Sağdan, bravo sesleri ve alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, midelerimizin mesele
si ve muhatabı bu şekilde iken, kafalarımızın 
meselesi ve muhatabı olan kâğıt mevzuu da hiç 
de gönül açıcı değildir. Bugün Batı Almanya'
da yılda nüfus başına düşen kâğıt miktarı 50 
kilo, Birleşik Amerika'da ise 174 kilo, biz ise, 
üç kilonun civarındayız. 

NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Sizin 
zamanınızda nedir? 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Necmettin 
Bey, şimdi onu da anlatacağım. 

Dünyanın hiçbir yerinde kâğıt bilhassa ga
zete kâğıdı hükümetlerin elinde bir ihsan ve
yahut bir gazap mevzuu değildir. Bizde maale
sef gazete kâğıdı hükümetin elinde bir ihsan 
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veya bir gazap mevzuudur, iktidar isterse ken
disini tutanlara, kendisini medhedenlere diledi
ği kadar kâğıt verebilir, kendini tutmıyanlara, 
medhetmiyenlere veya istemediğine hiç kâğıt 
vermez veya verdiğini kesebilir. Kâğıt böylesi
ne, bizde fikir muhatabı ve meselesi olan kâğıt 
hükümetin inhisarında olduğu kadar, hüküme
tin elinde bir baskı, bir tazyik vasıtası haline 
getirilmiştir. Şimdi bana söyliyebilir misiniz 
dünyanın hangi memleketinde kâğıt bu derece
de baskı mevzuu, bu kadar gazap ve ihsan mev
zuudur? 

KEMAL SERDAROĞLU (İzmir) — Siz 
söyler misiniz, Ulus ne zaman kapandı kâğıt-
sızlıktan? 

REİS — Efendim, lütfen müdahale etmiye-
lim. 

SIRRI AT ALAY (Devamla) — Efendim 
bizde kâğıt pahalıdır. Dünya fiyatlarına göre 
bize İstanbul limanına kâğıt 50 - 56 kuruştan 
getirilip teslim edilir. Ve 5 kuruş Gümrük Res
mi, 10 kuruş diğer vergi ve resimler olmak üze
re 66 - 72 kuruşa ithal malı, kâğıt mal olmak
tadır. Bizde ise çok pahalıya mal oluyor. Bir 
tarafta pahalı kendi kâğıdımız kötü, öte taraf
ta ithal malı ucuz ve iyi, bunu da iktidar dile
diğine veriyor. 

İstediği mecmuaya verir istediğine vermez. 
Eğer bir mecmua birgün seçimlerde hâkim hük
mü ile suç olduğu tesbit edilir şekilde iktidarın 
propagandasını broşürü basacağını vadederek 
lüks kâğıda kavuşur. Ve alır. Başkaları mahrum 
olursa matbuat hürriyetine ağır bir darbe 
olur. Peşinen hizmet vadederse en lüks cin
sinden kâğıt verilir. «Hayat» mecmuasını bi
lirsiniz. En lüks cinsinden kâğıt kullanır. Mek
teplerde çocuklarımız 3 ncü hamur kâğıdından 
resim yaparken, 3 ncü hamur kâğıdını güç bulur
ken seçimlerde milyonlarca lüks kâğıtlara basıl
mış kitaplar, broşürler gördük, onlarla mücadele 
ettik. Bir taraftan çocuklarımız defter bulamaz
ken milyonlarca kitaplar, mecmualar, broşürleri 
seçimlerde karşımıza çakardınız. Çoğunluk, bü
tün nimetler bize, külfetler size zihniyetinde 
ise bu iktidar hukukilik vasfından ne kadar na
sibi olduğunu izah etmiş olur. (Sağdan, alkışlar) 
Çoğunlukta nimetler bize, külfetler size, diye
ceksiniz bu olur mu hiç. Demokraside çoğunlu
ğun ifadesi bu şekilde değildir. Çoğunluk diledi-
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ği şekilde hareket serbestiliğine haiz nazariyesi 
yanlıştır. Ama, bugün memleket şartları odur 
ki, Köylü gazetesine istenildiği kadar kâğıt veri
liyor, ama, muhalefet yapmak için çıkarılmak 
istenen bir gazeteye kâğıt verilmez. Nasıl olur,1 

söyleyiniz, bu dünyanın hangi memleketinde 
vardır? Türkiye'de bugün kitap bastırmak me
seledir. İlerleme iddiasını güden bir memlekette 
yılda basılan kitap adedi iki bin civarındadır. 
Nüfusumuzun beşte biri kadar nüfusa sahip Fin
landiya'da senede 4 bin kitap basılır. Bizde 
ise iki bin civarındadır. Kitap mı basacaksınız, 
ne yaymak lâzım? Evvelâ bir istida yazacaksınız. 
Basmak istediğiniz kitabın bir suretini ekliyecek-
siniz. Ondan sonra tahsis bürolarının kapılarını 
aşındıracaksınız. O vilâyete tahsis yapılmışsa 
eğer kitap da matluba muvafık ise tevziatta his
senize düşen kâğıdı ancak alabilirsiniz. Düşünün; 
bir kitabın bir memlekette çıkabilmesi için önüne 
serilen barajlara bir bakm. ilerlemek iddiasında 
bulunan bir memlekette kitap neyi ifade eder, bir 
düşünün. Bir tarafta vatandaşın ihtiyaçları sabır
la teskin edilmek istenirken öbür tarafta fikrin 
tâbi tutulduğu perhize bakm. Bütün bunların ya
nında da kalkınma diyoruz. Sıtkı Yırcalı'nın 
meşhur olmuş bir sözü vardır; o der ki: «Biz mem
leketi baştan aşağıya bir şantiye haline getirdik». 
öyle der. Biz ise aradıklarımızın hiçbirini göre
miyoruz. Acaba bizim gözlerimiz mi kapkaran
lık?... (Soldan, bravo, sesleri; şimdi çok doğru 
söyledin, sesleri; alkışlar)... Yoksa sizin gözleriniz 
mi her şeyi pembe ışıklar altında görüyor? Acaba 
hangisi?... (Soldan, sizinki karanlık görüyor, bi
rinci söylediğin doğru, sesleri) İddia ediliyor ki; 
«Biz İzmit'te şöyle yatırımlar yapacağız, kâğıt 
istihsalini şu kadar bin tonun üstüne çıkaraca
ğız». Arkadaşlar, 1 300 dolarlık mal transfer bek
lemekte iken iddia ediyorlar ki, milyonlarca lira
lık şeyler yapacağız... Ben, muhalefete mensup 
bir milletvekili olarak bugünkü ihtiyaçların he
sabını soruyorum. Siz çıkıyorsunuz «cik» ile, 
«cak» ile cevap veriyorsunuz... «Gelecek», «ola
cak», «yapacağız» diyorsunuz. (Soldan, olmuşlar 
var, sesleri) Meselâ Sümerbank hesabına kâğıt 
yapılır, Umum Müdür olunca alınır tekrar satı
lır. Bunları fazla fiyatla satar, ve bu Umum Mü
dürlüğün başına kim getirilir bilir misiniz? Avru
pa'da deri ihtisası yapmış bir zatı. Bugün Batı -
Almanya'nın kalkınma mucizesinin nirengi nok
tası; her şey yerli yerinde, herkes kendi yerinde 
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parolasıdır. Halbuki biz günlük hâdiselerin peşin
de koşuyoruz. 

Biz size fabrika yapmayın, baraj yapmayın, 
demiyoruz. Fabrikaları, barajları yaparken daha 
isabetli, daha tasarruflu, daha iktisatlı hareket 
edin ve vatandaşı büyük sıkıntılara mâruz bırak
mayın, diyoruz. Bu tesisleri, bu fabrikaları vatan-
laşları bu kadar sıkıntılara mâruz bırakmadan 
da yapmak mümkündür. 

HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Vaktiyle siz 
niye yapmadınız? 

SIRRI AT AL AY (Devamla) — Beyefendi 
vaktiyle biz de fabrikalar yaptık. Bugün sizin 
yaptığınız fabrikaların karşısında bizim üretme 
çiftliklerimiz vardır. Siz yapmadınız, diyorsunuz. 
Toprak Mahsulleri Ofisini biz kurduk. Silolar 
yaptık, Karabük, Kırıkkale, Nazilli, Kayseri-fab
rikaları, hastaneler, yollar, köprüler ne zaman ya
pıldı. Bizim zamanımızda hem de en dar imkân
ların içinde. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün iktisadi re
fah ve kalkınma derken üzerinde ehemmiyetle 
duracağımız bir mesele de işsizlik mevzuudur. 
Benim üzerinde duracağım işsizlik şu veya bu 
fabrikanın, şu veya bu vatandaşın işsiz kalmış 
olması değildir, binler ve yüz binlerin dâvası 
da değildir. Bu, milyonlar davasıdır, uzun kış 
gecelerinde emek ve enerjisinin heba ve heder 
olması meselesidir. Bir memleketin iktisadi kal
kınması, çok bariz kazançları nirengi noktası 
olarak vatandaşa getirmekle mümkündür. Biz 
bugün senenin 360 gününün yarısından çoğun
da, karla kaplı kış gece ve gündüzlerinde mil
yonlarca işliyen kol ve kafayı hareketsiz bırakan 
duruma bir çare bulunmasını istiyoruz. Milyon
larca vatandaş kış günlerinde mahsur kalıp iş 
görememektedir. Eğer bu milyonlara iş bulur
sak işte o zaman iktisadi kalkınma olur. Yoksa 
Erzurum'da açacağınız bir şeker fabrikasında 
çalıştıracağınız 300 ameleyle, şeker pancarı ye
tiştireceğim diye hayvancılık mmtakalarmın me
ralarını sürüp tahrip etmekle iktisadi kalkınma 
olmaz. Bütün bir kış devresinde işsiz kalan bu 
milyonlara iş sahası açmak, onlara çocuk oyun
cağı yapma, halıcılık, seramik el işleri ve saire 
gibi işlerde çalışmayı temin edersek, kalkınma 
ancak mümkün olur. Yoksa kalkınması uzun va
deye bağlı bir memleket bir barajla kalkınması 
mümkün değil, işte plân ve program burada 
ehemmiyetini gösterir. 
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Muhterem Başbakanı dinledik, kağnıyı hu

dut harici edeceğiz diyordu. Hani bir tanesini 
dahi azaltabildi mi? Yedek parçası yokluğu ve 
sıkıntı sebebiyle eskilerini tamir edip köylü kul
lanıyor. Çarığı azalttık diyordunuz. Köylü çarı
ğı giymek için bulamıyor. 

MEHMET ERDEM (Bilecik) — Kasım Gü-
lek'te kavalıyla beraber var. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Evet Kasım 
Bey bir halk çocuğudur. Halkın bağrından çık
mıştır. îeabederse çarık giyer, ıcabederse papiyon 
giyer. Ve bunların hepsinin, icabını yerine geti
rir. Bir insanın çarık giymesi bir dedikodu mev
zuu olamaz. Ama milyonların ihtiyaçlarına sır
tını çevirip de aylarca Meclise gelmemek müna
kaşa mevzuu olur. (Sağdan, alkışlar) 

B» M. Meclisinin 1955 1 Kasım nutkunda 
Muhterem Reisicumhur köylüye mesken kredi
si vereceğiz diye vaitte bulunuyordu. Şimdi so
ruyorum, Doğu - Anadolu'nun hangi yerinde 
hangi köyünde tek bir köylüye mesken kredisi 
verilmiştir? Hiç. Ama Omurbey köyü yenibaş-
tan, baştan başa yapılmaktadır. Çarık meselesi
ni anladın mı şimdi ? 

NECMEDDÎN ÖNDER (Nevşehir) — Köşk
teki manej sahasından bahseder misin ? 

SIRRI ATALAY (Devamla) —.Onu yapan 
mebuslar, hulûs çakanlar aranızdadır. Hesabını 
size versinler. Hem bu mevzulara girmiyelim, de
min de söylediğim gibi ben zararlı çıkmam. 

Milyonlarca insanı biz kredi ile teçhiz eder, 
mesken meselelerini ve ısınma dâvalarım hal
leder ve Hükümet kendilerine örnek olursa işte 
o zaman milyonları kalkındırmak mümkün olur. 
Rıza Bey sen bilmez misin ki, Doğu - Anadoluda 
evlerin üzeri taşla örtülüdür ve posta hayvan 
sırtında yapılır. Demin söylediğim gibi Eskişehir 
ve Aydm'a milyonlar harcanır. Bu farkı kapa
talım beyler. Kalkınma üzerinde fark gözetmi-
yelim. Aksi takdirde biz yine bu meseleleri ko-

ıv nuşuruz. 
Şırası gelmişken Doğu - Anadolu'nun kalkm-

, masını tahlif edelim, coğrafi durumunun arazi
nin arızalı olması, uzun asırlar ihmali yüzünden 

,t geri. kalmış ve ıstırapla başbaşa bırakılmıştır. 
Bu yurt parçası 1948 den itibaren C. H. Partisi 

. hükümetlerinin ihtimamına mazhar olmaya baş
lanmıştır. Doğu - Anadolu'ya ellerini uzatmaya 
başladılar. 1951 yılı bütçesini hatırlıyorum; 1951 
yılı bütçesinde Doğu kalkınması için daha ön

ceki yıllarda ayrılan paralar çıkarılmıştı. Üze
rinde münakaşalar oldu, Hükümet yurdun Do
ğu ile Batısı diye bir şey yoktur, vatan bir bü
tündür dedi. Ama ortada bir realite vardı : İh
mal edilmiş bir yurt parçası vardı, isterseniz o 
zaman beyanatta bulunmuş olan ve şimdi Hü
kümette bulunan Celâl Yardımcı arkadaşımın 
beyanatını okuyayım. z 

Muhterem arkadaşlar, Doğu kalkınması mev-
zuubahsolunca bütçenin müzakeresi sırasında 
Doğu diye bir tefrik yapmanın doğru ölmıyaca-
ğı mütalâasında bulundular. Tefrik yapmamak 
mevzuunda kendileri ile müttefik bulunuyorum 
memleketi bir vücuda benzetirseniz ben size Do
ğu diye bir şey söylemiyeceğim, memleket bir 
vücut yapısı ise, dilerseniz, kalbi, dilerseniz aya
ğı veya tırnağı deyin.. Arkadaşlar işte bu vücu
dun bir parçası bugün hastadır. Bu suni surette 
hastalığa uğratılan bir hastanın tedavi masrafı
nı istemek hiçbir zaman tefrik yapmak demek 
değildir. Filhakika bütçenin müzakeresi sırasın
da muhterem Bütçe Komisyonu arkadaşlarımız 
dediler ki, efendim, Bakanlar tarafından bakan
lıklar bütçesinden doğu için âzami tefriklerin 
yapılması düşünülmüştür. Evet, bu güzel bir 
şeydir. Fakat bu hiçbir zaman teminat değildir. 

Doğunun Heyeti Celilenizce malûm bulunan 
ihtiyaçlarına toplu bir para tahsis edilmiş olur
sa o parayı yalnız Doğu bölgesine ayırmış olur
sak o zaman bir teminat sağlanmış olur. Daha 
birçok arkadaşlarımız bu hakikatleri belirtmiş
lerdi ; bir bakanın iki çocuğu var, doğu bunlar
da hasta evlât olsun. Bugün hastadır, bu hasta
lığa uğratılan bu hastanın tedavi masraflarını 
istemek hiçbir zaman tefrik yapmak değildir. 
Filhakika, bütçenin müzakeresi sırasında muh
terem Bütçe Komisyonu arkadaşlarımız dediler-

Jri, bakanlıklar bütçelerinde var. Âzami tefrik 
yapılması düşünülmüştür. Evet bu mesele böyle
dir. Toplu bir parça tahsis edilmiş olursa o pa
rayı yalnız doğu bölgesine ayırmış olursak o za
man bir teminat sağlamış olur. 

Mehmet Daim Süalp Beyin, bir tahsisat ko
nulduğunu görmedik, deniliyor ki, bu bakanlık
lar bütçelerinde var. Fakat bu da kâfi değildir. 

Bu arada daha birçok arkadaşlarımızın söz
leri var, fakat vaktinizi almamak için okumuyo
rum. Doğu - Anadolu'nun kalkınması için baş
lanmış olan bu hayırlı işi, teşebbüsü devam ettir-
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mek yoluna gitmişlerdir. O zaman denmiştir ki, 
vekâletler bütçelerinden karşılıyacağız. Bunu Ce
lâl Yardımcı arkadaşımız söylemişlerdir. Bunu 
bir teminat olarak söylemiyorum. Meselâ mektep 
yapımı için şu kadar milyon lira ayırdık, denme
sine rağmen Doğu - Anadolu'da şu vilâyette şu 
kadar mektep yapımı için ayrılacaktır, denme
miştir, hiçbiri yerinde yoktur. Bütçeyi teker teker 
tetkik ettim, normal bütçe tevziatı içinde kalın
mış. Yurdun diğer yerlerinde, mektepler bulu
nan yerlerden daha az Doğu vilâyetlerine veril
miş dersem beni kötümserlikle itham etmezsiniz. 
Ayrılan miktarlar açıkça gösterilmektedir. Alın 
Aydın'la Eskişehir'i; mektep, yol, köprü, su han
gi bakımdan alırsanız alin ve Kars'la mukayese 
edin, nüfus, kaza, arazi ve ne imkân ve nispet
lere müracaat ederseniz ediniz, normal bütçe ter
tipleri içinde harcanan paralar arasında büyük 
nispetsizlikler vardır. Ama bu Kars'ın aleyhine
dir, ve dediğim iki vilâyetin lehinedir. Hangi in
san arzu etmez ki, Eskişehir'e bugünkünün üç 
misli daha hizmet edilmesin, üç misli daha tahsi
sat verilmesin, hepimiz, hepiniz istersiniz. Ama 
lütuf ve kerem buyurun, diğer vilâyetlerimizi de 
aynı derecede tutalım, ihmal etmiyelim. Kemal 
Türkoğlu arkadaşımız bunu bir hasta çocuğa ben
zetmişti ve birisi sağlam ve diğeri hasta iki çocuk
tan, hasta olan çocuğun babasından daha fazla 
alâka ve daha fazla ihtimam istemek hakkıdır, 
demişlerdi. Bunun gibi Doğu - Anadolu bakım-
sızsa, ıstırap içinde ise ve bunun için Hükümet
ten bakım ve ihtimam isterse, haksız mıdır, ve 
bunu ifade edersek bir haksızlık mı etmiş oluruz? 

Söz buraya gelmişken şunu da ifade edeyim; 
Doğu kalkınması için, bir de takrir hazırladık, 
takdim edeceğiz, Büyük Millet Meclisinin alâka 
ve ihtimamını istirham edeceğiz. Bunu Doğu -
Anadolu'dan esirgemiyeceğinizi ümidediyoruz. 

SELÂMI DÎNÇER (Sakarya) — Memleketi 
tefrik etme. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Beyefendi, 
tefrikin veya ademitefrikın ne olduğunu misal 
vererek anlattık. 

Muhterem arkadaşlarım, mâruzâtımın son kıs
mı olarak hâkim teminatı üzerinde durmak isti
yorum : 

Biz, adaleti mükemmele götürdüğümüz nis
pette ancak, bu memlekette işlerimizi iyi ve mü
kemmele götürebiliriz. Eğer biz adaleti mükem-
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j mele götüremezsek diğer işlerimizi iyi ve mükem

mele götüremeyiz. Buna imkân yoktur. Adaletin 
hak ve hürriyetleri koruyabildiği idarelerin adı 
ancak, hukuk devleti olabilir. Tanzim edilen ya
sak hüviyetli hükümler ve tatbik edilen zihniyet 
adalet ve müeyyidesi olan hürriyeti her gün 

\ biraz daha zedelemektedir. Mecellenin 1792 ııcı 
maddesi hâkimlerin nasıl bir vasıfta olacağını 
tesbit ettiği gibi, o devirdeki nizamnamede de 
hâkimlerin hangi şekilde tâyin ve azledilecek 
leri ve hangi şartlarla emekliye sevk edilecek-

| leri hakkında hükümler vardır. Bugün memle
ketimizde vakıa odur ki, en yüksek derecedeki 
en olgun çağdaki hâkim bile siyasi iktidarca, 
hiçbir lüzum dermeyan edilmeden emekliye 
ayrılabilir, yeri değiştirilebilir ve başka yere 
gönderilebilir. Anayasamızın esas bölümlerinin 
içinde 8 nci maddede kaza, bir organ olarak 
değil bir kudret olarak tavsif edilmiştir. 1954 
ve müteakip maddelerde bu kudretin teminatı 
tesbit ve tâyin edilmiştir. Biz diyoruz ki, el
bette ki şahsımı kasdediyorum, siyasi iktidarın 

I bu organın üzerinde bir tesiri olmamak lâzım-
I dır. Siz diyorsunuz ki, siyasi iktidar kaza kud-
I reti üzerinde tasarrufta bulunsun. Zihniyet ve 
I tatbikatınız bu yoldadır. Geçmişte ne iddianız 
I ve ne de talepleriniz bu yolda değil idi. Adlî 

istiklâl taraftarları olarak 1946 - 1950 arasında 
I hâkim teminatının en ateşin müdafileri idiniz. 
I 1950 Hükümet beyannamesinde ve Cumhur Baş-
I kanının yıllık açış nutuklarında ve bütçe mü-
I zakerelerinde bu görüşünüz aynı sıcaklığı mu

hafaza ediyordu, aynı hareketi muhafaza edi-
I yordu. Ne zaman ki, çetecilik dâvasında siyasi 
I iktidar lehine bir hüküm verilmeyince, iktida

rın organı olan Zafer gazetesi adlî cihaza ateş 
I püskürdü, hattâ tehdid etmeye başladı. Bu su-
I retle siyasi iktidar ile aramızda görüş ayrılığı 

başladı. Siyasi iktidarın iki calibi dikkat tezi 
vardır, mahakim istiklâli, mahkeme duvarları-

I mn istiklâlidir. Mahkeme duvarlarının istiklâli, 
kaza organının değil, mahkeme dolaplarının, 
duvarlarının istiklâlidir. (Soldan, öyle şey yok 
sesleri). Böyle dediniz, böyle müdafaa ettiniz. 
Ve dünyanın fikir adamları ve adliyenin kadro ola
rak en aşağı derecesinde bulunan kimseler da
hi yeryüzünde bu tezi işitirse emin olunuz ki 
hayretten tüyleri diken diken olur. Mehakim 
istiklâli demek mahkeme dolaplarının ve du-

I varlarının istiklâli demekmiş, hâkimin istiklâli 
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değilmiş. Ve hâkimin istiklâli vicdanında imiş. 
Bu iki iddia dışında hâkim teminatı olarak bir 
şey tanımadığınızı açıkça ifade ettiniz. Bu kür
süden Sayın Başvekil demedi mi? Zannedersem 
Millet Partisinden Sadık Aldoğan'a hakaretten 
İstanbul'da bayan hâkim 10 - 15 gün ceza ve
rirde biz onun yakasını mı bırakırız diye. Böy
le denen bir memlekette hâkim teminatı ka
lır mı? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yeni
sinden bahset. (Sağdan, gülüşmeler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Edeceğim. 
Başvekil diyor ki, yakasını bırakmıyacağım. 
Hâkim, kararında hata edebilir, hâkim, kara
rında kusur edebilir, ama bir memleketin Baş
vekili çıkar kürsüye onun yakasını bırakma
yacağım, derse. İçtimai ve hukuki bir bedahat-
tır ki, bir kimseye yapılan tehdit ve haksız
lık umuma yapılmış demektir. Adliye Vekili 
çıkar, Osman Bölükbaşı'nı neden tahliye ettin 
diye Keskin Ağır Ceza Reisini şahıs olarak, insan 
olarak mazisini, bir taraftan da hâkim olarak verdi
ği kararı Devlet radyosunda teşhir eder ve der 
ki, bu hâkim şu yılda O. H. P. sinden adaylık 
istemiştir. O Adliye Vekili ki, geçmiş yıllarda 
C. H. P. sinden adaylık istemiştir. (Sağdan 10 
kere sesleri) Bu Adliye Vekili ki, bir hâkimin 
sicilini, tezkiyesini sureti katiyede bir baş
kasına söyleyemez, (sağdan : O kanun kanun 
nazarında sesleri) Bir başkasına söyleyemez. 
Devlet radyosu nasıl teşhir edebilir bunu. 
Ve teşhir ederse bu hareketten yalnız ben muğ
ber olmamalıyım, hepimiz, muhalefet ve muva
fakat olarak hepimiz muğber olmamız lâzım
dır, bunu böyle hissetmeliyiz. Zira bir memleket 
fazilet ve adaleti ancak bu şekilde payidar ola
bilir. Adaleti tahakkuk ettirmek istiyorsak su
reti katiyede haksızlıktan hepimiz, bir camia 
olarak yapana karşı muğber olmalıyız. Fazi
leti ve adaleti yapabilirsek, yerleştirirsek de
mokratik nizamı tehlikelerden koruyabiliriz. 

Bugün benim başıma gelen yarın senin ba
şına gelebilir. Bugünün Adliye Vekilinin yap
tığını yarının Adliye Vekilinin yapmıyacağmı 
kim temin eder? Haksız karar vermişse bunun 
kanuni yolları var, acelen ne? Sen nasıl bir 
hâkimi kararından dolayı teşhir edebiliyor
sun ve bu parti ve grup olarak ele alınmıyor. 
Muhalefet ele alınca iktidar organlarının teca
vüzü hazır. Bütün bunların hesabını soracak 
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olan maşeri vicdan bunun hesabını Niğde'de 
sordu. Biz soramadık, siz soramadınız, ama 
vatandaş bunun hesabını sordu. Maşeri vicdan 
bu hesabı daima soracaktır, sormalıdır. 

En yakını Yozgad Sorgu Hâkimi. Bir tah
liye kararı veriyor. Derhal değiştirildi. 

MÜNİF İSLÂMOĞLU (Kastamonu) — Ken
di arzusuyle gitti. 

SIRRI ATALAY (Devamla) —Müsaadeedin. 
İzah edeceğim. Kars'ta geçen belediye seçim
leri sonunda seçim suçu işliyen belediye reisi ve 
Demokrat Parti başkanı ve arkadaşlarının mu
hakemeleri uzun uzun devam etti. 7 şer ay, 15 
er güne mahkûm edildiler. Kararı Temyiz Mah
kemesi tasdik etti. Tashihi karar talebi redde
dildi Kanuni bütün yollar kapanmış ve bitmiş 
oldu. Ama Türk adliyesinde yeni yollar mev-
cutnıuş... Bir de bakıyorsunuz Temyiz Mahke
mesinden 15 kişi birden emekliye sevk edilmiş, 
sonra günün birinde karar bozulmuş ve mah
kemeye iade edilmiştir. (Soldan; yalan söylü
yorsun, sesleri) 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Yufff beeee... 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Şunu söy-

liyeyim ki, yalan diye bağırmamanın asgari bir 
nezaket kaidesi olduğunu arkadaşımız bilmeli
dir. Bu sözü iade etmek zahmetine bile kat
lanırı ıyacağım. 

MEHMET ERDEM (Bilecik) — Yeni de
liller meydana çıkmış. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Yakanızda 
rozet var; hukukçusunuz, fakat anlaşılıyor ki, 
tatbikatınız, yok. 

REİS — Hatibe müdahale etmeyin. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Bakıyoruz 

hükmü veren hâkim başka bir yere tâyin edil
miş. 

İBRAHİM SEVEL (İstanbul) — Nereye tâ
yin edilmiş? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Başka yere 
tâyin edilmiş. Hükmü veren hâkim derhal baş
ka yere tâyin edilirse diğer hâkimlerde bir ak-
sülâmel olmaz mı? Böyle karar vermeye hangi 
babayiğit cesaret edecek? Evet. Hâkimlerimi
zin şahısları muteberdir ve hepsi kıvmetlidir. 
Bu şartlara rağmen ahlâki salâbet gösterecek 
yüzlerce, binlerce hâkimimiz vardır ve daima 
mevcudolacaklardır. Ama ondan kahramanlık 
ve ukubete mâruz kalmak ve kalmamak durum-
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lann tercihini niçin ve neden istiyebiliriz? Siya
si iktidarın istediği bir kararı vermediği za
man hâkim tazyik ve haksızlığa mâruz kalabi
liyor. Bunun misallerini görmek mümkündür, 
elimizde vardır. Bu şartlar içerisinde demok
ratik bir nizamın kuruluş mücadelesini yapmak 
nasıl mümkün olur. Siyasi mücadele yaptığı
mız zaman aramızda mücadele olacaktır. Birbi
rimizden şikâyette ve şekvada bulunacağız. O 
zaman endişesiz ve korkusuz başvuracağımız 
bir müessese mevcudolmalıdır: Mahkemeler, 
hâkim huzuru. Oraya giderken endişeli olur 
ve korku duyarsak demokratik rejim nasıl ku
rulabilecektir? Hangi memleketlerde bu şart
lar mevcuttur? Hangi memleketi bana göste
rebilirsiniz ki, mahkemeleri, hâkimleri bu de
rece siyasi iktidarın baskısı altında bulunsun? 
Hiçbir yerde gösteremezsiniz. (Sağdan, alkış
lar) Demirperde hariç, şu Afganistan'da, Irak'-
da bile gösteremezsiniz. Habeşistan'da bile gös
teremezsiniz. 

Ne diyor Adliye Vekili, Keskin'deki Ağır 
Ceza Eeisi için?.. Diyor k i ; - Bir hassasiyet nü-
munesidir - Halk Partisinden adaylığını koy
muştur. 

Muhterem arkadaşlarım; teşriî masuniyetim 
kalkmış, Adliye'nin huzurunda hesap veriyo
rum. İğdır'da beni muhakeme eden hâkim Ce
lâl Nuri Koç, Demokrat Parti adayı idi. Şim
di görüyor musunuz? Osman Bölükbaşı'yı tah
liye etmiştir, diye Ağır Ceza Reisini radyoda 
teşhir ve itham ediyorsunuz. O bir taraftan 
muhalefette rakibim olan hâkimin karşısına 
beni Adliye Vekili gönderiyor. Bu iki ölçü ni
çin? Bu ttıâkim arkadaş benim duruşmamın giz
li yapılmasını istiyor ve bunda ısrar ediyor. 
Siyasi kanaatini açıkça izhar eden bir hâkimin 
karşısına çıkıyorum. Adliye Vekili burada ni
çin hassasiyet göstermiyor? iki gün geçmeden 
genç bir ağır ceza reisi radyo vasıtasiyle teşhir 
ediliyor. 

Barutçu arkadaşımız içtüzük tadilâtı sıra
sında bir müddeiumumi meselesini açıkladı. 
Garpta bir müddeiumumi meselesinden ne kı
yametler koptuğunu izah etmişti. Ben bir söz
lü soru verdim. Ertesi gün Zafer gazetesi bi
ze ateş püskürüyor. Kendimizi müdafaa için 
tekzip gönderiyoruz. Muhterem Bahadır Beyin 
idare ettiği Havadis gazetesi bu tekzibi basma
dı. Çünkü eroinden mahkûm olan vatandaş tek

zip hakkına sahiptir, çünkü siz muhalefete 
mensup milletvekilisiniz, kendinizi müdafaa 
imkânına sahibolamazsmız. Vatandaş gönde
rir ve savcılık bastırır. Ama siyasi bir şahıs 
kendisine vâki olan hakareti dahi karşılıyabil-
mek için tekziple savcının karşısına giderse; 
«Hayır.. Basmıyorum senin tekzibini.» diye ce
vap alır. Niçin böyle olur? Çünkü savcıların 
hiçbir teminatı yoktur. Hâkimlerimizi, adalet 
cihazımızı tenzih ediyorum; fakat siyasi ikti
darın terfi, nakil, tâyin - taltif etme yetkisi var
dır. İktidar istediğini yapma Oıevesindedir. El
bette ki çeşitli endişeler altında hareket edecek 
insanlar vardır. Hal böyle olunca teminatın 
ehemmiyeti büyür. Ankara Savcısı kendi sınıf 
ve derecesinden eski arkadaşlarından fazla ma
aş alırsa benim tekzibimi basmaz her halde. 
Ankara'dan başka yere nakledilmek endişesi 
karşısında benim tekzibimi basmaz her halde. 
Siz bakaramız Ulus gazetesinde Sayın ismet 
inönü'nün hükümet beyannamesine verdiği ce
vap neşredilir, garip bir şekilde Ulus'a tekzip 
gönderilir. Büyük Millet Meclisindeki konuş
mayı gazete basar, savcı tekzip gönderir. Sa
yın Samet Ağaoğlu'nun mazide yazmış olduğu 
bir kitabından pasaj almıştır, cumhuriyet müd
deiumumiliği tekzibeder ve tekzip çıkar. Mu
halefete mensup her hangi bir vatandaş kendi 
şahsına vâki olmuş hakareti karşılamak için bir 
tekzip gönderdiği zaman iktidarın resmî ilân 
ile, şimdi de hususi ilân ile himaye edilen ga
zeteleri, Ihimayenin bir başka zırhına güvenerek 
kendilerini bundan masun addederler. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Kendi makale
sini mi tekzibetti? (Sağdan gülüşmeler) 

SIRRI ATALAY (Devamla) — iktidara 
mensup gazeteler size istedikleri gibi sövebilir
ler. Ne tekzibolunur, ne de haklarında muame
le yapılır, sanki şerbetli onlar. Tekzibi bu ha
le getirmek, bir taraftan basma ağır bir darbe 
ve ağır bir baskıdır, iktidar dilediği zaman iste
diği noktai nazarının hilâfında olduğu zaman 
tekzip gönderecek, ve bihakkin fuzuli şagil ola
caktır. öbür taraftan vatandaş hakarete mâruz, 
kendisini müdafaa edemiyecek. Tekzip müesse-
sesince verilecek kararların Adliye Vekâletine 
istenmesinin sebebi nedir? Sebep aşikârdır. Cum
huriyet müddeiumumileri verdikleri kararlan 
Adliye Vekâletine göndereceklerdir. Bu şu de-
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inektir; karar gelecek, ben göreceğim iktidar 
lehinde, muhalefet aleyhinde verilmiş kararlar 
tetkik edeceğim. Bir taraftan Adliyeyi baskı al
tında bulundurmak, ondan sonra basını baskı 
altında bulundurmak işte tekzibin aldığı şekil 
bu. Gözümüzün içine baka baka hürriyet var, 
müsavat var demek. Biz pahalılık var derken bi
zim aklımıza şaşıyorlardı. Bu durum karşısında 
onlara şaşmamak mümkün değil. 

Cezaların infaz şeklinde de hâkim teminatı 
bir ayrı veçheden ihlâl edilmektedir. İnfaz, ya
kadaki rozete göre yapılmaktadır. Eğer Demok
rat Partili veya ona yakın ise kesinleşmiş hü
kümler güç infaz edilir. (Soldan, gürültüler) 

SEZAÎ AKDAÖ- (Manisa) — Maalesef aksi. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Ama muha

lefete mensup ise yıldırım telgraflarla, ceza hu
kukumuzda eşi görülmedik tipik misaller veri
lerek infaz edilir. Ceza usulleri insan vekarı ve 
insanın insan olma haysiyet ve şerefini vikaye 
eden hükümler taşır. Usul hükümleri der ki, işi
ni düzeltmek için kendisine haber verilir ve is
terse kendisine dört ay müddet verilir. Muhale
fete mensup yazarlar veyahut muhalefete men
sup olmıyan fikir adamları hakkında verilen hü
kümleri görüyorsunuz. İnfaz şekli hiç de bize 
şeref verecek şekilde tatbik edilmemektedir. Bu
nun başka şekilde izahı yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, sebep ne olursa olsun 
üzerinde durmadan ve intikal ettiği askerî mer
ciler ve adlî kazalardaki tahkikat mevzuunun 
tamamen dışında olarak bir meseleye temas et
meden geçemiyeceğim. istanbul'da tevkif edi
len C. H. P. adayı Cemâl Yıldırım ismindeki... 

MURAD ÂLÎ ÜLGEN (Afyon Karahisar) — 
Tahkikat safhasındadır, burada konuşamazsın. 

RElS — Rica ederim. Müdahale etmeyin. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Hususi mu

hasebenin yol vergisi kayıtları değildir, bu iş. 
(Sağdan, alkışlar) 

RElS — Sırrı Bey, rica ederim, şahsiyat yap
madan konuşun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Derhal ifade 
ettim; Adliyeye intikal etmiş suçun mevzuu ve 
safahatı beni asla alâkadar etmez. Acele etme
de lütfen beni dinleyiniz. Cemal Yıldırım'm avu
katından aldığımız bir malûmatın sıhhatini tet
kik etmek imkânını bulamadık. Yetkililerden 
öğrenmek istiyoruz doğru mudur. Deniyor ki, j 
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! Cemal Yıldırım ailesi efradı ve avukatı ile kati-
I yen görüştürülmüyor.. Kendisine okumak yaz

mak için gazete, kitap dahi verilmemektedir. Ca
mı kırık bir hücre içinde tutulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, tevkif müessesesi bir 
eziyet müesesesi değildir. Tevkif bir tedbir mü
essesesidir. Usulün 116 ve 144 ncü maddelerinin 
bu husustaki hükümleri sarihtir. Maznun suçu 
ne olursa olsun, dikkat buyurun, suçu ne olursa 
olsun, hiçbir şekilde ve hiçbir şart altında mü
dafii ile görüşmekten menedileınez. Yer yüzünün 
hiçbir yerinde bunun aksine bir karar ve tatbi
kat görülemez. (Soldan, gürültüler) 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Kastamonu) — Si
zin zamanınızdaki tabutluklar ne olacak?.. (Sağ
dan, gürültüler) 

REÎS — Rica ederim oturunuz yerinize, Sü
leyman Bey. Devam buyurun, efendim. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Süleyman 
Bey eski bir emniyet memuru olup o dediği ta
butluklarda hizmet eden zattır. (Sağdan, alkış
lar) (Soldan, itiraf ediyorsun sesleri) 

RElS — Süleyman Bey, size ihtar ediyorum, 
sükûnu muhafaza ediniz. (Sağdan, alkışlar) De
vam buyurun, efendim. 

REÎS — Devam buyurum 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, tevkif hiçbir zaman eziyet etmek de
ğildir. Şimdi deniyor ki, Cemal Yıldırım'a ailesi 
tarafından kendisine gönderilen çamaşırların sa
rıldığı gazete 'kâğıtları dahi alınmaktadır. Su
çun üzerinde durmamın ısebebi şu : Bir insan 
mevkuf olsun, ne olursa 'olsun fikrî olarak, be-

| deni olarak bir eziyet vepılmaz, yapılmamalıdır. 
SELÎM ERENGÎL (istanbul) — Dedikodu 

getirme buraya, 'bir hakikatten ba)hset. 
I SIRRI ATALAY (Devamla) — Bir dakika 

fbeyefendi, şimdi arkadaşımız diyor İki, ibu bir 
dedikodudur. Keşke bir dedikodu olsa idi, keş
ke bu memlekette olmıyan bir şey olsaydı, he
pimiz sevinirdik ve foen mahcup duruma düşer
dim. (Soldan, gürültüler, suçu ne? Söyle ses
leri) Arkadaşlarımız ısrar ediyorlar, isnadedilen 
suçu ısöyliyeyim muhterem arkadaşıma, bu mem
lekette komünistlikten mevkuf olanlar aileleriy
le görüştürülmüştür, zamanı idarenizde casus
luktan 'mahkûm olanlar aileleriyle görüştürül
müştür. Cemal Yıldırım'ı görüştürmüyorsunuz, 

ı öyle mi? (Sağdan, alkışlar) 
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Muhterem arkadaşlarım, 'bir kimsenin suçu [ 

ne olursa olsun, (hattâ en menfur suç olan ko
münistlikten mevkuf olsa dahi anayasa hüküm
lerine göre... 

MÜNÎF ÎSLÂMOĞLU < (Kastamonu) — Şu 
halde Cemal Yıldırım'la berabersiniz? 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Sizi alâka
dar etmez. Bir kimse hakkındaki iddia mahke
mece karara iktiran etmedikçe hiç kimse onu 
her hangi bir şekilde itinam edemez. (Soldan, 
onun müdafaasını yapıyorsun sesleri) Ben onun 
müdafaasını yapmıyorum, insan haklarının, in
san hürriyetinin müdafaasını yapıyorum. (Sol
dan, o o o... sesleri, sağdan, alkışlar) 

Bugün bu iş Cemal Yıldırım'a ise, yarm 
muhterem arkadaşımıza veya onun oğluna ol-
mıyacağım 'kim temin «debilir? Ben bunun mü
dafaasını sizin itirazlarınızın olacağını bile bile 
yapıyorum, bunu yalnız onun için değil, sizin 
için, sizin evlâtlarınız için, sizin evlâtlarınızın 
istikbali için yapıyorum, insanın insan olma 
haklarının müdafaasını yaptığım zaman kötü 
niyetle değil, siz bunu, bu «esareti göremiyor
sunuz kendinizde. Bu cesareti bulamıyorsunuz. 
sizin hesabınıza da konuşuyorum, müdahale 
yapacağınızı bile bile söylüyorum, bu şekilde 
gürültü çıkaracağınızı bile bile hakikati ortaya 
koyuyorum. 

REÎS — Bu şekilde hitaba lüzum yoktur, 
Sırrı Bey, konuşmanıza devam edin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, mesele; bir şahsın, insan haklarının 
müdafaası bir tek, mücerret hâdise telâkki edi
lemez. Ben ailesi efradı ile görüşmekten men-
edilen, 'müdafii görüşmekten menedilen bir şah
sın duçar olabileceği bir durumdan şüphe ede
rim, belki bedeni bir tazyika mâruz kalmıştır. 
Bundan çekinirim. Niçin görüştürülmüyor? 

Muhterem arkadaşlarım; gizlilik, mahkeme
lerde gizlilik, tevkifin infazında yapılan gizli
lik; haklardan mahrumiyet. Bu şekilde olursa 
şüp'heler ve 'dedikodu elbette olur. Ve bunlar bir 
iktidara asla şeref ıgetirmez. Alman grup ka
rarları, gizlilik kararları, emekliye sevk edilen 
hâkimler, kısılan hürriyetler, bu yolla biz nere
ye gidiyoruz? Ve nereye kadar gideceğiz? 

Amerika'da hâkimlerin teminatı ve mahke
melerin istiklâli üzerinde hiç kimse bir şey söy-
liyemez. Bunlar, kararlarında ve hareketlerinde 
müstakildirler. O kadar müstakildirler ki, bu is- I 
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tiklâlin bir saltanat olduğu iddia edilmektedir. 

NECMÎ NURİ YÜCEL (istanbul) — Müs
takil mahkemeler olmasaydı, sen şimdi' hapiste 
idin. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Ben hapiste 
olmazdım, hapiste olması lâzımgelenler hapiste 
olurdu... Benim itham edildiğim suçun mahiyeti 
şimdi mahkemelerdedir. Beni itham edebilirsiniz, 
cezalandırabilirsiniz, ama ne beni, ne de benim 
gibi vicdana sahibolanları asla susturamazsınız. 
(Sağdan : Bravo sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Ancak, 
Azrail susturabilir... Azrail.. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Amerika'da 
hâkimler saltanatı mevzuubahsedilir. Buna rağ
men başyargıç en çok satılan bir mecmuada be
yanda bulunur ve yazılar yazar. Der ki; Ameri
ka'da da vatandaşın müdafaasını daha teminatlı 
hâkimlere götürmeye mecburuz. Buna mukabil 
biz tutuyoruz vatandaşı müdafii ile görüşmekten 
menediyoruz. 

Demin karşı taraftan bir arkadaş dedi ki; 
senin yerinin bugün hapishane olması lâzımdır. 
Suçum ne arkadaş? Ben zimmetime para mı ge
çirdim, rüşvet mi aldım? Söyle bakalım; be ne 
yaptım? 

REÎS — Sırrı Bey, Heyeti Umumiyeye hitab-
ederek konuşun. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar; 1958 bütçesi üzerinde dimağlarımı
zın mevzu ve muhatabı meseleleri, midelerimizin 
ve vicdanlarımızın mesele ve muhatabı olan hu
susları mümkün mertebe arz ve izaha çalıştım. 
Konuşmama başlarken demiştim ki, başlarken ve 
'bitirirken Muhterem Adnan Menderes'in birer 
konuşmasından cümleler okuyacağım. Sözlerime 
son verirken müsaade ederseniz, yine Muhterem 
Adnan Menderes'in bir konuşmasından cümleler 
okuyacağım. Benden evvel zannederim Suphi 
Baykam arkadaşım da temas ettiler, faydalı ola
cağı için aynen okuyacağım. 

26 . XI I . 1947 de Sayın Menderes Demok
rat Parti Meclis Grupu adına yaptığı konuşma 
sonunda sözlerini şöyle bitiriyor. On yıl önce 
bütçe müzakerelerinde konuşmasını bitirdiği za
man yaptığı bu konuşmaya ben de aynen iştirak 
ediyorum : 

ÎBRAHlM SEVEL (istanbul) — 10 yıl son
ra iştirak ediyorsun.. (Soldan, gülüşmeler) 



1 : 42 21.2. 
SIRRI ÂTALAY (Devamla) — «Şayet Mee- ı 

Us olarak, Hükümet olarak bu gidiş şurada, şu 
tedbirlerle duracaktır, diyemiyorsak, gelecek 
nesli dahi sıkıntıya mahkûm eden ve istikbali 
yiyen böyle bir gidişe mutlaka şimdiden dur, 
demek lâzımdır. Evet durdurmalıyız. Etrafımız
daki gecenin karanlığı ne kadar karanlık olursa 
olsun nurlu sabahlara kavuşacağız. Biz, vatan
perverlik duyguları ile dolu olarak muhalefet 
vazifemizi yaparak bu nurlu sabaha varacağız. 
Ne yaparsanız yapın, ergeç şafak sökecektir!» 

REİS— Osman Bölükbaşı, Mehmet Hazer'le 
sıra değiştirmiştir. 

Osman Bölükbaşı arkadaşımızın bir takriri 
vardır. Bu takririnde konuşmalarımın stenograf
lar tarafından değil dikdafonla tutulmasını iste
mektedir. Meclisimizde böyle bir teamül yoktur. 
Kendilerinin sözleri harfiyen tutulacaktır. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Kırşehir) — Yüksek 
müsaadenizle bir noktayı arz etmek isterim. Çok 
hızlı konuşmam dolayısiyle konuşmalarım ste
nograflar tarafından tam olarak tutulamamakta-
dır. Bu sebeple 1950 den beri konuşmalarım, 
Meclis Riyaseti tarafından, diktafonla tesbit et
tirilmekte ve oradan zapta geçirilmektedir. Mec
liste derhal çalışmaya müheyya diktafon da mev
cuttun. Bir zaruretten doğan bu talebimin na
zara alınmasını ve mevcut teamülün devam etti
rilmesini rica ederim. 

REÎS — Efendim, burada her hangi bir ar
kadaşın konuşmasının diktafonla tutulması bahis 
mevzuu olamaz. Steno arkadaşlarımız, çalışma 
metodları ve msailerinin icabı konuşmaları, aynen 
tutup tutmadıklarını sadece onları kontrol sade
dinde zaman zaman steno ile karşılaştırmak ba
kımından diktafon kullanmaktadırlar. Bunun 
Osman Bölükbaşı veyahut her hangi arkadaşımı
zın konuşmasiyle alâkası yoktur. Kendileri rahat 
rahat konuşsunlar, konuşmaları, kelime kelime 
tutulacaktır. Buyurun, efendim. (Gürültüler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, uzun bir ayrılıktan sonra, sizlere 
tekrar hitap imkânını bulduğum şu anda kendimi 
bahtiyar telâkki ediyorum. 1958 yılı bütçe mü
zakereleri vesilesiyle tenkid ve temennilerimizi 
arza başlarken bize hâkim olan en halisane dilek, 
bütçenin ve burada cereyan eden müzakerelerin 
yurdumuz ve milletimiz için hayırlı olmasıdır. 
Tenkid ve temennilerimiz, ister acı, ister tatlı 
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telâkki edilsin, hepsi, bu hedef ve gayenin, bu 
halisane dileğin emrinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; asıl üzerinde durmak 
istediğimiz meselelere temas etmeden evvel, Sa
yın Adnan Menderes'in, dünkü konuşmalarının, 
prensiplere taallûku itibariyle, bâzı noktalarına 
cevap vermek lüzumunu hissetmiş bulunuyoruz. 
Muhterem Menderes'in, temas ettiği bu prensip 
meselelerine cevap arz etmeden evvel benden önce 
konuşan Sırrı Atalay arkadaşımızın konuşmaları
nın bize ilham ettiği bâzı noktalara da temas 
edeceğiz. 

Arkadaşlar; Muhterem Menderes, dün bu 
kürsüde, tenkidlere cevap verirken, bir sual tev
cih ettiler ve «Rejim buhranı ne dir?» Dediler. 
Yerimizden kendisine verdiğimiz cevap şu oldu. 
«Onu, çeken bilir.» Müsaade ederseniz evvelâ me
selenin bu noktasına temas edelim. 

Arkadaşlar; insanlar, çektikleri ıstrapları, çok 
çabuk unutuyorlar. Muhterem Menderes'in bir 
tâbiri vardır: «Hâfızai beşer, nisyanla malûldür.» 
Der. Bizi mazur görsünler, bu memlekette men
deres kadar, bu nisyanm kurbanı olmuş adam 
yoktur. Dün muhalefette iken, çektiği ıstrabı 
unutmuş, bugün ıstrabı çeken insanların ferya
dını bir şiddet hareketi olarak telâkki ediyorlar. 
(Soldan: «Muvazaa yapıyorsun» sesleri) Benim, 
muvazaa ile hiçbir alâkanı yoktur. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Arada ezilirsin. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Alâ

kam yoktur. Biraz evvel, halkçıların arasında 
otururken, kendilerine şimdi kürsüde «İkinizin 
kafasını, birbirine vuracağım» dedim. (Gürül
tüler) 

Sayın Menderes, dün bu kürsüde konuşurken, 
muhalefet ve iktidarın birbirine, yumuşak bir 
dille hitabetmelerini, yeni bir siyasi bahar ha
vasını arzuladıklarını ifade ettiler. Bu memle-
kette, demokratik nizamın kurulabilmesi için mu
halefetle iktidar arasında husumetin değil, sev
ginin ve itimadın hâkim olmasını, prensip ola
rak candan istiyen bir arkadaşınızım. Ama, unut
mamak lâzımdır ki, prensipler başka, hayat ve 
tatbikat başkadır. Bu memleket, kısa ömürlü 
çok siyasî baharlar gördü. Birbirimize karşı 
çok tatlı diller döktük, Ankara Palas salonla
rında nişanlıların nüvazişkâr sözlerine benzer 
tatlı tüllerle birbirimize hitabettik. Ama ne
ticesi ne oldu ? Bu tatlı dillerin dökülmesinin se
bebi ne idi? Memleket meselelerini, millet ıs-
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tıraplarmın halline, müsait bir zemin hazırlamak 
idi. Kısaca, bahar havası, gaye değil memle
ket meselelerinin halli için bir vasıta idi. Bu ze
min, hazırlanmadığı ve memleketin hayati me
seleleri hal yoluna girmediği müddetçe, Anka
ra Palas salonlarında iktidar ve muhalefet lider
lerinin karşılıklı kadeh tokuşturmaları ve geçen 
yıl Başvekil'in, bütçe müzakerelerinde yaptığı 
gibi, İnönü'nün, bu memleketteki siyasî huzur
suzluğu ve ısdırabı bir anda dindireceğini, ta
rihe şanla geçecek bir adam olduğunu ifade 
eden medihkâr sözler söylemesi müspet hiçbir 
mâna ifade etmez. Hattâ milletin ıstıraplariyle 
bir istihza mânasını da taşır. 

Bu kısa ömürlü siyasî baharlar geldi ve geç
ti. Bunların muztarip bir milletin kalbinde 
uyandırdığı ümit tomurcukları, iktidarın aldı
ğı yeni şiddet tedbirleriyle sitteisevre uğra
mış gibi çabuk soldu, çabuk kurudu. Tarihî 
mesuliyetini müdrik bir muhalefet, memleketin 
ana dâvaları, ısdırapları bir tarafta dururken, 
ve iktidarın bunları hal yolunda ciddî bir ka
rar ve davranışı mevcut değil iken onun kadeh 
tokuşturan hafif bir adam mevkiine düşürmez. 

1955 ilkbaharında, iktidar ve muhalefet 
«iyi münasebetler» tâbiri ile adlandırılan bir mü
nasebet hayatını yaşadı. Birgün, evime bir ga
zeteci geldi. Dedi ki; (Bölükbaşı, iktidarla 
aranızda bir husumet var. Bu karşılıklı husu
metten iktidar da memnun değildir. Bu husu
met havası, karşılıklı gayretlerle ortadan kal
karsa, memleket meşelerinin halline bir zemin 
hazırlanmış olacaktır.) Belki bu gazeteci şu an
da Meclistedir. Ona verdiğim cevap şu oldu : 
(Bizim şahıslara karşı hiçbir kinimiz yoktur. 
Büyük dâvalar peşinde koşan insanların müsa
mahası da, fedakârlığı da büyük olmak icabe-
der. Tariki Hakka avdet edildiği takdirde unut-
mıyacağımız hiçbir acı hâtıra yoktur. Size bu fik
ri telkin eden iktidara gidip söyleyiniz, biz, pren
siplerin müdafaasından vazgeçecek ve iktida
rın alkışçısı olacak, o sayede onunla kadeh to
kuşturacak haysiyetsiz insanlar mevkiine düşe-
meyiz.) 

Muhterem arkadaşlar; o gazeteci, iktidarın 
da böyle bir şey istemediğini ifade ettiler. Böy
lece iyi münasebetler havası başladı. Ankara 
Palas salonlarında, ziyafetlerde buluştuk. Kar
şılıklı tatlı sözler söyledik. Netice ne oldu? Ar
kadaşlar, bir müddet sonra, muhterem grupu-
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muzun huzuruna çıkan Başvekil, (aldığımız ted
birlerden bir tanesini feda edecek değiliz. Mu
halefetin elini sıkmak, bizim için fedakârlıktır.) 
dedi. Bu suretle iktidarın muaşeret sahasında
ki davranışlarının ve uslubundaki değişikliğin, 
muhalefete tevcih edilmiş bir nevi üstü kapalı 

| teslimiyet ve gidişe rıza talebinden başka bir 
mâna taşımadığı ve normale avdet fikrinin mev-
cudolmadığı anlaşıldı. İktidarın sabit olan bu ni
yetine göre de, mücadele yeniden başladı. 

İktidar, bizim feryadımızı çok görmesin, onu, 
bir şiddet hareketi olarak tavsif etmesin. Adalet 
ve ahlâk prensipleri, tokadı vuranı mesul tutar, 
feryadedeni mesul tutmaz. Benim derdim ve 
ıstırabım; rejim meselesinin halledilmemesinden 
doğuyor. Vaktiyle bunun müşterek müdafileri 
idik. Şimdi hâdiseler izahedildiği zaman göre
ceksiniz ki, 12 yıldan beri, o fikirlerin hiç biri
sinden inhraf etmiş değilim. 

Muhterem arkadaşlar; 1957 de de, bu kürsü
de bir siyasi bahar havası yaratıldı. 4 gün de
vam eden şiddetli bir mücadele asapları germiş
ti. Bir gün Sayın Başvekil, bu kürsüden (birbi
rimize dostça hitabedelim, böylece, halledilmi-
yecek hiçbir memleket meselesi yoktur.) dediler. 
Memleket meselelerinin halline müsait bir ze
min hazırlar düşüncesiyle bu sözlerle uzatılan 
eli kemali hürmet ve samimiyetle bir kere daha 
sıktık. Böylece başlıyan samimiyet ve itidal ha
vası iki gün bile sürmedi. Ertesi gün, Yüksek 
Heyetinizin çok iyi hatırlıyacağmız üzere Baş
vekil, bu kürsüden bir muhalefet liderinin üze
rine yürüyecek kadar asabına mağlûboldu. Böy
lelikle hava bozuldu. Buna rağmen Muhterem 
İnönü bu havayı iktidarla partisi arasında de
vam ettirdi. İktidarın diğer partilere karşı izhar 
ettiği haksız husumeti nazara almıyan Muh
terem İnönü'nün bu hareket tarzını kendisine 
çok görmüş olduğumu ifade etmeyi de samimi
yet icabı sayarım. İnönü, İzmir'de çok mutedil 
bir nutuk söyledi. İnönü'nün bu nutkuna bir ba
sın toplantısı ile mukabele eden Başvekil (inönü, 
rejim buhranından bahsediyor. Bu memlekette 
rejim buhranı yoktur.) dedi. Halbuki rejim 
buhranının fiilî ve hukuki şartları, bu memle
kette kemaliyle mevcuttur, inönü, bu nutkunda 
ne söylüyordu?. Hepimizin sevgilisi hürriyet ve 
demokrasinin payidar olmasını, bunun için de 
bütün demokrat memleketlerde kabul edilmiş 
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olan esasların bu memlekette gerçekleşmesini is
tiyordu. Kısaca ifade etmek icabederse, Demok
rat Partinin, programına ve yıllarca müdafaa et
tiği fikirlere sadakatini istiyordu. Başvekilin 
varlığı inkâr ettiği rejim buhranının ne olduğu
nu biraz sonra bütün müesseseleri tahlil ettiği
miz zaman, 1946 mücadelesine katılmış ve onun 
ıstırabını çekmiş olan arkadaşlar çok iyi anjıya-
caklardır. 

Muhterem Menderes, rejim buhranı nedir i 
diyor ve bu iddiayı ileri sürenleri, sertlik ve şid
det taraftarlığı ile itham ediyor. Rejim buhranı
nın ne olduğunu ifade için bir misal vermek is
teriz. Kasım Gülek'i Rize'de el sıktığından dola
yı mahkûm, eden ve milletvekillerine, ıstırabını 
bu kürsüde terennüm etmek üzere vazife aldığı 
seçmeniyle temas imkânı vermiyen anlayışına 
rağmen, hepinizin kefaleti altında bulunan bir 
kanun, çiğnenmek suretiyle İnönü, izmir'de me
rasimle karşılanan bahtiyarlardan oldu. İşte re
jim buhranının bir tezahürü. Demek memlekette 
kanun değil, iktidarın keyif ve hevesi hâkim. 
İnönü'ye karşı ne için böyle hareket edildi? Aca
ba yumuşak konuşsun da, fktidarm bu gidişine 
razı olur mu diye ?. 

Muhterem arkadaşlar; Menderes'i tenkid 
ederken, bir noktaya işaret etmek isterim. Be
nim içimde, Menderes'e karşı bir kin yoktur. 
Menderes'in kalbinde, daima aydınlık bir nok
ta kalmıştır. Onun kini müteveccih olduğu şa
hısta biter. Ama beşikteki çocuğa kadar kini 
sirayet eden dostlarının ve yakınlarının telâk
kilerinden kendisini kurtarması icabeder. (Sağ
dan; şiddetli alkışlar, bravo sesleri) 

Arkadaşlar; .bahsettiğim basın toplantısın
daki beyanı ile Menderes neyi müdafaa ediyor. 
Menderes'i, Menderes tahribederek rejim buh
ran: yoktur diyor. Ve mevcut devresini müda
faa ediyor. Dördüncü Adnan Menderes Hükü
metinin programını, hepiniz hatırlarsınız. Bu 
program, hepinizin kefaleti altındadır. Bilhas
sa, eski demokrat mebusların. Bir gün bir grup 
toplantısında, Demokrat Parti Meclis Grupu 
içinde yaşattığı arslanı kükreterek ortaya çı
kınca, Hükümet sükût etti. Menderes tarafın
dan kurulan yeni Hükümet, grupu tatmin için 
bir program hazırladı. Buna göre Seçim Kanu
nu 1954 seçimlerinden önceki haline getirilecek, 
memlekete istikrar, hak ve hürriyetlerimize te-

. 1958 0 : 2 
I ıminat sağiıyaeak yeni bir Anayasa mutlaka 

seçimlerden önce tedvin edilecek idi. 
Siyasette ahlâkiliği muhafaza endişesiyle 

değiştirildiği söylenen Seçim. Kanununu, eski 
haline getirmeyi 1955 te taahhüdetti. Sizler de 
tasvip reylerinizle kefil oldunuz. Adnan Men
deres, İnönü'ye verdiği cevapta değiştireceğini 
taahhüdettiği Seçim Kanununu da müdafaa et
mek cesaretini gösterdi. Bu cesarete hayran ol
mamaya imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Biz, Menderes'i ve sizleri zorlamıyoruz. Siz

leri, bizzat kendi şerefinizin kefalet ve teminatı 
altında bulunan Demokrat Partinin taahhütleri 
ve demokrasinin tabiî icapları zorluyor. Biz ne 
diyoruz ? 

Kiralı, sultanı getirelim demiyoruz. Garp 
demokrasilerinde hâkim olan prensipler ne ise, 
o prensipler bu memlekette tatbik edilsin. Ve 
böylece milletin hak ve hürriyetleri zaman za
man iktidara gelecek insanların mizaç ve müsa
mahasının mahkûmu bulunmasın, diyoruz. O 
halde bizim bu taleplerimizi bir zorlama telâk
ki etmek sizin taahhütlerinizi ve programları
nızı inkâr etmenizden başka bir mânaya gel
mez. 

Muhterem arkadaşlar, 
Adnan Menderes, tazyikten, bizim şiddeti

mizden ve sertliğimizden bahsediyor. Vurulan 
tokadın, yapılan icraatın şiddet ve tazyikinden 
niçin bahsetmiyor? Yüz yıllık bir vilâyeti si
yasi ve hissî sebeplerle kaza haline getiriyor. 
ü ç sene evvel beyaz dediğine, üç sene sonra si
yah diyor. Bu sefer de kazayı vilâyet yapıyor. 
Bu ne istihale? Bu, nasıl demokratik zihniyet
tir? (Sağdan; bravo, sesleri ve şiddetli alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben samimî bir arkadaşınızım. Hiçbir şah

si endişenin zebunu olacak adam değilim. Ha
tırlarsınız, teşriî masuniyetim kaldırılırken, bu 
kürsüde ne kadar serinkanlı idim. Adeta bah
tiyardım. Masumiyetine ve milletin hakları için 
mücadele ettiğin-3 kaani olan bir adamdım. 
Biraz evvel şahidi olduğum üzere, bir insanı 
her şeyle itham edebilirler. İtham, suçluluğun 
bir delili olabilir mi? Bunu, ne vicdanlar ka
bul eder ve ne de altında Türk Devletinin şeref 
imzası bulunan ve kesinleşmiş bir hüküm olmadık-

I ça herkes masumdur, diyen İnsan Hakları Beyan-
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namesi kabul eder. Bahis mevzuu olan Cemâl Yıl
dırım imiş, Osman Bölükbaşı imiş veya Adnan 
Menderes imiş diye bir tefrik yapılamaz. Tarihi
mize bakınız; Mithat Paşa ne yaptı? Bu milletin 
hak ve hürriyetlerini teminat altına aldırmak için 
müstebit bir Sultana bir Anayasa kabul ettirdi. 
Kudretine hudut tanımak istemiyen ve Mithat 
Paşanın millet tarafından sevilmesinden endişe
lenen Sultan Abdülhamid onu, bertaraf etmek 
için Sultan Abdülâziz'in kaatili olmakla itham ve 
mahkeme adı altında teşkil ettiği bir cellâtlar 
heyeti vasıtasiyle idama mahkûm ettirdi. Güya 
bir asalet ve atıfet jesti yapıyor gözükmek için 
idam cezasını da müebbet küreğe tahvil etti. Ni
hayet Mithat Paşayı Taif Zindanında Edirneli 
berber bir neferin eliyle boğdurdu. Mithat Paşa
nın mahkûmiyeti üzerine onun nimetleriyle per-
verde olan insanlar bile çok ağır yazılar yazdı
lar. Onun şeref ve namusu ile dahi oynadılar. 
Mithat Paşaya «hain - i din ve devlet» denildi. 

Demokrat Parti iktidarı ne yaptı ? O, «hain -i 
din ve devlet» değil «şehid - i hürriyettir.» 
dediniz ve kemiklerini Taif'ten getirerek Hürri
yeti Ebediye Tepesine tazim ve hürmetle gömdü
nüz. 

Görülüyor İd; siyasi ithamlar, siyasi mahkû
miyetler izafidirler, mânaları zamana ve mekâna 
göre değişir. Bunun içindir ki, siyasi mahkûm
lara ve siyasi mültecilere hususi bir muamele ya
pılması bir medeniyet kaidesi olarak tanınmıştır. 
Burada bir Cemâl Yıldırım'ı peşinen mahkûm 
etmek hakkını vicdanlarımızda nasıl buluruz? 
Başkalarının haline gülen birgün gülünecek ha
le gelmez mi? Bu yolda söylenmiş bir atalar sö
zümüz vardır. «Gülme komşuna, gelir başına». 

Muhterem arkadaşlar, 
Halkçılar darılmasmlar. Hakikatleri ifade 

ederken ben hatır saymam. 1946 da Halk Parti
si bakanlarından Atıf înan İzmit'te söylediği bir 
nutukta; «Muhalifler yüzü gülen, gözü gülen va
tandaşın gözünün içine bakarak, senin ıstırabın 
var, diyorlar.» dedi. Ve muhalefeti itham etti. 
O, bunu söylerken, ıstırapları inkâr ederken siz
ler, «Bu milletin ıstırabı vardır, bu millet, huzur 
içinde değildir.» diyordunuz. Demek ki, siyasette 
ölçüler izafi. İkbalini muhafaza endişesiyle hare
ket edenler, benim ıstırabımı ve feryadımı bir 
nevi sevinç teranesi telâkki ediyor. Ama o ıstırabı 
çeken bilir... Hekim, hekim değil, başından geçen 
hekimdir. 
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Harb içinde, Hitler bir nutuk söyledi. «Al

manya'nın bin yıllık tarihini teminat altına al
dım.» dedi. Fakat feleğin çarkı o kadar kahpece 
döndü ki; O, bu sözleri söyliyen Hitler, milyon
larca insanın kanının akmasına sebebolan bu müs
tebit bir Başbakanlık binasının enkazı altında 
kaldı. 

Arkadaşlar, bir Fransız ihtilâli oldu. 16 ncı 
Louis'nin sarayının etrafını saran aç halk, «ekmek, 
ekmek» diye bağırıyordu. 16 ncı Louis'nin karısı 
Marie Antoinette ipekli entarisinin uzun kuyruğu
nu nedimelerine tutturarak balkona çıkıyor ve 
halka hitaben; «Ekmeğiniz yoksa bugün de pasta 
yiyiniz.» diyor. Görülüyor ki, tok açın halinden 
bilmiyor ve ikbal mevkiinde olanlar ve arabanın 
yüksek yerinde oturanlar, hamamda türkü söyli-
yenler gibi kendi fikirlerini çok beğeniyorlar. 
(Sağdan, alkışlar) Biz, Demokrat Partiyi zorla
mıyoruz; biz, bu memlekette suriş istemiyoruz. 
Biz, bu memlekette muhabbetin, itimadın ve fazi
letin hâkim olmasını istiyoruz. Onun şartları 
üzerinde duruyoruz. Biz, bu kürsüye çıksak 
Menderes'le karşılıklı olarak muhabbet sözleri te
ati etsek, yeni bir siyasi bahar havası estirsek ve 
bu suretle ıstırap çekenlerin bir an için tansiyo
nunu düşürsek, bu hâl memleket için f aideli olur 
mu? Kanunlar ve icraat değişmedikçe böyle bir 
hareket morfin ve ıstırabını birkaç saat unutan 
bir hastanın haline benzer. 

O halde, neticeleri bırakıp sebep ve illete git
mek lâzımdır. Müsaade buyurursanız, ben Mende
res'in dün heyetinizi hayran bırakan ve bol alkış
larına mazhar olan konuşmasiyle alâkalı bâzı me
selelere temas ettikten sonra ıstırapların kaynağı 
olan asıl meseleye, asıl konuşmaya geçeceğim. 
(Soldan ve sağdan, gülüşmeler) Yani, şimdiye 
kadar söylediğim bir şey değil. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi Adnan Mende
res'in, bu bütçe müzakerelerinde hangi sebep 
tahtında olursa olsun gösterdiği güler yüz ve 
tatlı dile uygun bulmadığım bir noktaya temas 
edeceğim. Ben, sizin eski mücadele arkadaşı
nızım. Ne apartımanlar dikmiş adamım, ne 
milyonlar vurmuş adamım, ne de bir vekâletin 
kapısından ayağımı atıp her hangi bir kimse 
için iltimas talebetmiş bir adamım. Siyasi ha
yatı bir devriş gibi geçen, imanın padişah ben 
de onun veziriyim diyen gönlü tok, basit bir 
Anadolu çocuğuyum. Beni bu hüviyetimle din-
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leyeceğinizden eminim. Dün, burada Demokrat 
Partinin mücadele yıllarına ait hâdiselere temas j 
ederken, Adnan Menderes, eski mücadele ar
kadaşım rencide edecek sözler söyledi. (Nev
şehir Mebusu Necmettin önder'e hitaben) Ne 
başını sallıyorsun, bildiğin varsa söyle. Şefi
nin bildiği olsa çoktan söylerdi. (Sağdan, al
kışlar) 1946 mn ocak toplantılarından tanırım 
seni. O zaman memurdun. Samet getirirdi; (Gü
lüşmeler) Cebeci'de değil mi? Bak başını sallı
yor, inkâr edemez. Devri istipdatta memur ola
rak ocak toplantılarına da iştirak ederdin. 
(Sağdan, bravo sesleri ve alkışlar) Canım kün
yelerimizde Nevşehir yazılı, hemşeriyiz. (Gü
lüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Menderes, burada Demokrat Partinin bün

yesinde cereyan eden bir hâdiseye temas etti
ler. Hulusi Köymen o günleri çok iyi bilir. Ma
roken koltuklarda çok dertleşmiştik. (Sağdan, 
gülüşmeler), (Halk Partililere hitaben) Ama, 
saltanat koltuğu değil, çile koltuğu.. Sizin 
devrinizde. (Soldan, gülüşmeler) (Demokrat 
Partililere işaretle) Arasıra bunları da sevin-
dirmeli.. (Gülüşmeler) 

Adnan Menderes, Demokrat Partinin bünye
sinde birâfrat ve itidal mücadelesi olduğunu 
ve ifrat yolunu tutanların Demokrat Partiden 
tasfiye edildiğini her nedense Halk Partisine 
hatırlatmak istedi. Nedir, bu ifrat denilen şey?. 
Bu memleketin siyasi hayatında, hakikatleri 
bir kör kadı gibi cesaretle ve samimiyetle or
taya koyanlara ve müdafaa edenlere, alınları
na sürülecek bir şaibe bulunamadığı zaman 
müfritler demek bir aded olmuştur. Bize de 
vaktiyle bu damgayı vurmuşlardı. Hüseyin Ba
lık da Demokrat Partinin müfritlerindendi. 
Ne imiş müfritliğimiz? 1946 ve 1950 arasında 
zaman zaman, iktidarın burada tekrarladığı 
hâdiseler cereyan etmiş, o zaman hepimizin his
settiği ıstırapları bizler cesaretle dile getirmi
şiz. îşte kusurumuz bu imiş. Adımız müfrit 
olduğumuz zaman mebus da değildim. Eğer ha
reketlerimin kanuna, âdaba ve hakka sığmıyan 
bir tarafı olsaydı, o gün mahkûm edilirdim. Ha
pishanelerde üç gün, beş gün, sekiz gün yattım. 
Anlım açık olarak çıktım. Menderes bu sözle
riyle Halkçılara, sizinle hoş geçinmek uğruna 
feda ettiğimiz arkadaşlar var, demek isledi. Bu 
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sözleri kendisine yakıştıramadım. Kısa bir müd
det evvel Liman Lokantasında söylediği bir nu
tukta, 1946 da herkesin tereddüt içinde bulun
duğunu, Demokrat Parti komünisttir, Ruslar
dan para alıyor. Bunları asacaklar lâfının bu 
memlekette bol bol söylendiği bir devirde göğ
sünü bu millet için her türlü tehlikeye gerip 
hizmet eden eski mücadele arkadaşlarına: teşek
kül* ettiğini unutarak onları bugün bu kürsüde 
manen mahkûm etmeye kalkıştı. Size bir hâtıra 
anlatacağım, darılmasın Halkçılar, 1947 de hiç
bir mâkul ve meşru sebep mevcudolmadığı halde 
İstanbul ve civarındaki vilâyetlerde bir örfi ida
re devam ettiriliyordu, örfi idare müddetinin 
temdidi için Mecliste yapılan müzakerelerde 
Sadık Aldoğan kürsüye çıktı, örfi idarenin de
vamını Sultan Abdülhamid'in istibdadiyle mu
kayese etti. 1946 mücahitlerinden burada bu
lunanlar var, Kemal özçoban gibi, onlar hatır
larlar. (Sağdan gülüşmeler) Ortada hiçbir mâ
kul sebep yok. Bir örfi idare devam ediyor. 
Ağızlara vurulan kilitler yetmiyormuş gibi, 
Tasvir Matbaasına yapıldığı üzere, makinalara 
da kilitler vuruluyor. Şunu samimiyetle ifade 
edeyim ki; bu husustaki fikirlerimi ve tenkid-
lerimi Halkçılarla yaptığım sohbetlerde de ifa
deden kaçınan bir insan değilim. Sehpa ku
rulsa kanaatimden döneni Anadolu tabiriyle 
kahpe telâkki eden bir adamım. (Sağdan al
kışlar) 

Arkadaşlar, bu sözlerinden dolayı Aldo
ğan'm muvakkaten Meclisten ihracına karar 
verildi. Sizi temin ederim ki; Aldoğan'ı bu 
sözlerinden dolayı en. çok tebrik eden, alkışlı-
yan ve bu yolda teşvik eden Adnan Menderes 
idi. Bu hâdiseden iki gün sonra da evinde Al
doğan şerefine bir ziyafet verdi. Bunu, açıklan
masında mahzur görmediğim bir hâtıra olarak 
arz ediyorum. 

Bu kürsüde Cumhuriyet Halk Partisi devri
ni, Fizan'larm, Magosa'larm işlediği Sultan Ab-
dülhamid istibdadı ile kanaati icabı mukayese 
eden Sadık Aldoğan'ı, o zaman en taltif ve teş
vik eden Adnan Menderes, dün aynı kürsüde 
yeni bir bahar havası yaratmak endişesiyle 
Cumhuriyet Halk Partisine avans verdi. Ve es
ki mücadele arkadaşlarını takbih etmeye kal
kıştı. İşte bunu, kendisine yakıştıramadım. 

Bu noktaya böylece temas ettikten sonra 
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Adnan Menderes'in diğer sözlerine geçiyorum. 
Darılmayın Halkçılar, dost acı söyler. 

Adnan Menderes'in konuşmasında bir pren
sip hatası vardır. Ve daima bu kürsüye geli
yor, Halk Partisi şunu yaptı, bunu yaptı, diyor. 
Evet tarih unutmaz. Unutturmaya çalışsak da 
unutmaz. Onların, yaptıklarım bir muhasebeye 
tâbi tutan millet iradesi 1950 de iktidarı size 
devretti. Bir iktidar için iftihar vesilesi mü
cerret iktidara gelmiş olmak değil, mulhalefet-
teyken verdiği, sözü iktidarda iken sözünü tut
maktır. Sözünü tutmıyana Türkün- ne dediği
ni ve ne gözle baktığını bilirsiniz. Ben, keli
melerle tavsife kalkışmıyayım. Zira yeni İçtü
zük var. (Sağdan gülüşmeler) 

Arkadaşlar, Halk Partisi devrinde bir ikti
sadi kalkınma plânı yapılmamış, adalet istik
lâli ve hâkim teminatı tekemmül ettirilmemiş, 
şu noksan varmış, bu kusur varmış. Bunun 
muhasebesini millet yaptı. Halk Partisi ikti
dardan düştü. Şimdi sizin iktidarınıza düşen, 
mesuliyet mevkiinde ve Devlet adamının baş 
vasfı olan eiddiyete sahibolan insanlara tevec
cüh eden vazife Halk Partisi devrinin hataları
nı bir tükenmez şerbeti haline getirmemektir. 
Başvekil bu kürsüye çıkıp ne demelidir? «Muh
terem arkadaşlar, sizin itimadınızla şu kadar 
zamandan beri Hükümette bulunuyoruz. Aldı
ğımız kutsi emanetin icabı olarak şu esasları 
gerçekleştirdik. Artık bizden sonra gelecek 
olan iktidarlar, ister şahıs olarak iyi, ister kö
tü insanlardan mürekkebolsunlar, bir daha bu 
memlekette zülüm ve iptipdat için ve kötü yol
lara sapmak imkânını bulamıyacaklardır. Biz, 
onların ellerini, kollarını kanunlarla ve şu mü
esseselerle tamamiyle bağladık.» demeliydi. 

Sen bunu yapma, taahhütlerini yerine ge
tirdiğinden bahsetme, sıkıştığın zaman İsmet 
Paşaya söv, sıkıştığın zaman Halk Partisine 
söv... Bu ciddî devlet adamının vasfı değildir. 
(Sağdan, şiddetli alkışlar ve bravo sesleri) Yan
lış anlaşılmasın, onların devri hakkında söyledi
ğim sözlerden bir tanesini geri alırsam namer
dim. Halkçıların arasında oturduğum zaman 
bunu daima ifade ederim. Onlar yapma Bölük-
başı derler, fakat hatır saymam. 

Bu söylediklerim bir prensip meselesidir. Bu 
kürsü, Hükümet icraatının anlatılacağı, istik
bale ait düşüncelerin millete ferahlık vermek 
için açıklanacağı ve iktidarın tenkid edileceği 
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bir yerdir. Burası Halk Partisi devrinin hata^ 
larınm bir tükenmez şerbeti gibi kullanılacağı, 
gelen ve giden iktidarların günahlarının takas 
edileceği bir yer değildir. Ben sizi küçültmek
le büyümem. Beni büyütecek ne varsa onu söy-

' lemeiiyim. 
«İsmet Paşa zalim imiş», «Kasım Gülek şöyle 

demiş» bunlardan ne çıkar? Sen nasılsın? Onu 
söyle. (Sağdan, alkışlar) 

Bunları, hakikati ifade etmek için söylüyo
rum. Kendini küçük parti mülâhazalarına kap
tıran sağdan, soldan çekinen bir adam değilim. 
Şu anda vatanperverlik hislerinin vecdi içinde
yim. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Başvekil, memleket işlerini düzelttiğini ve 
taahhütlerini yerine getirdiği Yüksek Meclise 
hesap vermiş bir insan haleti ruhiyesi içinde an
lattıktan sonra (Emaneti devraldığımızda du
rum şöyle idi) derse idi, bunu, kendisine çok gör
mez, bu kadar övünce hakkını tanıyabilirdim, 
ama bunu yapmıyor. Senin sırtında iki kambur 
var ise, elin bir kamburu ile nasıl istihza eder
sin? 

Muhterem arkadaşlar, bu umumi esasları be
lirttikten sonra diğer meselelere geçiyorum. 
Halk Partisi devrinde iktisadi kalkınma plânı 
hazırlanmamış da bu plânın projesi hazırlanmış, 
Menderes, böyle söylüyor. Şimdi soruyoruz, (Sen 
ne yaptın Menderes?..) Bir memlekette resmî ma
kam sahiplerine, bilhassa Hükümete yakışan şey 
itimat fikrini takviyedir. Esefle arz edeyim ki, 
Adnan Menderes hükümetleri bu memlekette 
itimat fikrini tahribetmişlerdir. Biraz sonra arz 
edeceğim hâdiseler bu hakikati teyidedecektir. 
Göreceksiniz şimdi delillerini. Evvelâ dinleyin, 
ondan sonra asın. Zaten ip boynumuzda. (Gü
lüşmeler) 

HALÛK TİMURTAŞ (Balıkesir) — Sana 
nasıl kıyarız. (Soldan, bâzı sesler) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bu ka
dar şakayı hoş görün Timurtaş. İp çekenin vas
fını ifade etmek istemedim, mecazi konuşuyo
rum. Böyle bir şey aklımdan geçmedi. (Gülüş
meler) Muhterem arkadaşlar, şu plân mevzuun
da Hükümetin her an hesap vermeye mecbur ol
duğu ve kendisini nazari olarak İskata salahiyetli 
olan Yüksek Meclisin huzurunda takibettiği ha
reketin hazin macerası üzerinde duralım. Hükü
met, uzun müddet, umumi bir kalkınma plân 
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programım totaliter idarelere has bir keyfiyet 
olarak göstermeyi kendi maksadına uygun bul
muştur. Halbuki, İkinci Dünya Harbinden bu ta
rafa birçok demokrat memleketler iktisadi kal
kınmalarını temin için umumi plânlar tanzim ve 
tatbik etmişler ve muvaffak da olmuşlardır. Bun
lar meyanında Fransa, ingiltere, Holânda, İs
kandinavya memleketleri, Hindistan ve Pakistan 
zikrolunabilir. Bu memleketlerin sırf plân sahibi 
olmaları sebebiyle birden bire totaliter oldukları 
ne iddia ve ne de müşahede olunmuşlardır. Şimdi 
bizim Hükümet her nedense Anadolu'da kulla
nılan bir tâbirle söylüyorum, ipe un serilerek ve 
böylece tenkidden kurtulmak ümidi ile aşırı bir 
demokratlık kisvesine büründü. Hükümetin bıı 
tutumu uzun müddet tenkidi ere mukavemet ede
medi mi! Dün alkışlarınızın mestliği içinde bu 
kürsüden ayrılan Başvekil birkaç yıl evvel Büt
çe Encümeninde yapılan tenkidlere cevaben 
(Plânımızın olmadığını iddia edenler, bunu is
pat etsinler, dedi) böylelikle müspeti ortaya ko
yacak yerde menfiyi ispata davet etti. Bütçe En
cümeninin eski âzası bunu gayet iyi hatırlarlar. 
Bu plân orduların harekât plânı veya atom ve 
hidrojen bombası sırrı değildir ki, çelik kasalar
da saklansın. Plân mevcudolsa idi demokrasinin 
en basit icabı olarak Meclisin ve umumi efkârın 
tasvip ve murakabesine arz ve neşredilirdi. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi plân nedir? İk
tisadi plân, iktisadi verim ve diğer türlü mülâ
hazalara göre yapılacak işleri ölçüye vurarak 
bunları sıraya koyan iç ve dış finansmanlarının 
malî istikrarı bozmadan ne suretle karşılanaca
ğını gösteren ve kalkınma hareketlerinin ortaya 
çıkaracağı türlü meseleleri ve bunların bal tarz
larını derpiş eyliyen bir vesikadır. Hükümetin 
böyle bir plânı olsaydı mütenakıs beyanlar için
de bocalamaz, bunu iftiharla Türk milletinin ve 
sizlerin tasvip ve murakabenize arz ederdi. Böy
le bir plân hiçbir zaman mevcudolmamıştır. Hü
kümet bir müddet sonra anlıyamadığımız bir 
sebeple plânın olmadığını nihayet itiraf etti. 28 
Aralık 1955 tarihinde Bütçe Encümeninde cere
yan eden müzakerelerde vâki olan bu itiraf Büt
çe Encümeni zabıtlarında mevcuttur. Namuslu 
bir adam olan Şefik Bakay arkadaşımız da bu
na şahadet eder. (Sağdan, soldan, gülüşmeler) 
O zamanın Maliye Vekili Nedim ökmen kalkın
ma hareketlerinden ve iktisadi istikrar politika
sı takibedileceğinden bahseden konuşmasının bir 
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yerinde bahsettiğimizde itirafta bulundu. Bu söz
ler bir Hükümet adamının sözleridir. Bir Hükü
met adamı sözü elmas gibi tartılması icabeden 
adamdır. Sözü saman gibi tartılacak adam de
ğildir. O kadar ciddiyetle söz söylemesi lâzım
dır. Nedim ökmen'in sözlerini şahadetini mak
bul sayacağınız muteber Zafer gazetesinin 28 
Aralık 1955 tarihli nüshasından okuyalım. İkti
sadi kalkınma hareketlerinden bahseden Nedim 
Ökmen şöyle devam ediyor : (... Ancak, harekete 
geçen bu kuvvetleri, memleketin daha parlak bir 
istikbale üzüntüsüz kavuşmasını temin maksa-
diyle umumi bir plân ve koordinasyon içinde he
deflerine sevk etmek zamanı da gelmiştir. Şimdi 
bu sözleri tahlil edelim; demekki, o güne kadar 
umumi bir iktisadi plân ve koordinasyon yok
muş. Bu yokluğu mazur göstermek için Maliye 
Vekili diyor k i ; artık zamanı gelmiştir, daha 
evvel yapılamazdı. Nasıl Hükümettir, anlaşılır 
şey değil? Aradan kısa bir zaman geçiyor, Baş
vekil İstanbul'da Liman Lokantasında yaptığı 
bir basın toplantısında plansızlığı müdafaa edi
yor ve mealen şöyle diyor : «Hangi plândan 
bahsediyorlar, Amerika plânla mı kalkındı?» 
İktisadi plân fikrini tatbik sahası bulmadığı bir 
devrede Amerika plânla kalkmnıadı diye, bugün 
plânla ıstırapsız kalkınma yolları açık iken Türk 
milletine gelişi güzel bir iktisadi faaliyetle her 
gün artan ıstıraplar çektirmeye, itimadınıza 
mazhar vebali ve günahı size ait bulunan bir 
Hükümetin hakkı yoktur. Buraya kadar verdiği
miz bir izahat Hükümetin plân ve program mev
zuunda ileri sürdüğü mütenakıs beyanların cid
diyet ve samimiyetle hiçbir alâkası olmadığını 
göstermiştir. Ve iktisadi bir kalkınma plânı da 
mevcut değildir. 

Muhterem arkadaşlar, hiç şüphesiz umumi 
iktisadi plân muhtelif dairelerin kısmi program
ları ile teknik projelerin bir koleksiyonu değil
dir. Hükümetin plân diye kabul ettirmeye çalış
tığı ve muhtelif dairelere ait bulunan program
lar arasında dahi bir ahenk ve koordinasyon 
mevcut değildir. Dün Başvekil Barker raporunu 
mukaddes bir nâs gibi bu kürsüde okudu. Müsa
ade ederseniz ben de başka vesikalar okuyaca
ğım. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — RandaPmkı, 
varsa, oku. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — İşine 
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geliyor değil mi, halkçı? Allah ne sizi, ne onları 
bir daha göstermesin. (Gülüşmeler) Bu halkçı
ların bize olan muhabbetine de güvenilemez. Ka
rısının kendisini hiç sevmediğini bilen bir hoca; 
«ölürsem arkamdan ağlıyacak kimsem yok» der
miş. Karısı da; «Kocacığım yeter ki, sen öl, bak 
o zaman gözlerim nasıl ırmak gibi çağlar» ceva
bım vermiş. Bunlar da bizi böyle severler. (Gü
lüşmeler) 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — Bölükbaşı va
kit geçiyor, devam. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Suat 
Başol vakit geçiyor diyor. Bilir siniz şairin sev
gilisine söylediğini : 

«Nasıl methetmiyeyim hûplar nâsını, 
Yazarken vasfını kalem kan ağlar;» 
Sizin yaptığınız işler biter mi söylemekle. 

(Gülüşmeler). 
Adnan Menderes işlerim plânlıdır, program

lıdır diyor. Şimdi benim göstereceğim şahitlere 
ve delillere bakın; Barker raporundan parçalar 
okudu. Biz de başka bir rapordan okuyalım: 
21 Şubat 1956 tarihli Meclis zaptının 363 sahi-
i'esini açınys. Bu kürsüde yaptığımız bir tenkidde 
geçen bir parçayı okuyacağım. (10 Amerikan 
üniversitesi namına Türkiye'nin iktisadi, siyasi 
ve içtimai gelişmelerini tetkik etmiş bulunan 
Bay Rişar Robenson'un geçen yıl yayınlanan 
raporundan şu parçaları zikretmek yerinde olur; 
«Yatırımlar, yani iktisadi tesisleri en verimli 
hale getirmek için bâzı iç tedbirlere başvurmak 
lâzımdır. Bu tedbirlerin başında yüksek bir plân 
komitesinin kurulması gelmektedir. Bu komite, 
Türkiye'nin en dirayetli mühendislerinden, ik
tisatçılarından, içtimaiyatçılarından ve bundan 
başka iyi seçilmiş bâzı yabancı mütehassıslar
dan terekkübetmelidir. Bugün Türkiye'de Türk 
ekonomisini planlamakla vazifeli bir heyet bu
lunmadığı gibi iktisadi plân adına lâyık bir 
plân da yoktur. Veya böyle bir plân varsa bunu 
bilecek durumda bulunanların bundan haberi 
yoktur. - istihzanın inceliğine bakınız, ol mahi-
ler ki derya içredir deryayı bilmezler diyor, -
Nafia, Sıhhat ve Maarif Vekâletleri gibi bâzı 
Vekâletlerin birkaç yıllık programları vardır. 
Fakat bunlar arasında hiçbir koordinasyon yok
tur.» ) 

Yalnız Avrupa'dan ve Amerika'dan şa
hit getirmekle iktifa etmiyeceğiz. Osman-
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lı İmparatorluğu zamanından kalma bir 
za'famız vardır. Hariçten geleni daima 
makbul tutarız. Ben bu kaidenin dışına 
çıkacağım. Size Devletin mesul makamlarının 
hazırladığı raporlardan bahsedeceğim ve onla
ra atıflarda bulunacağım. 

Muhtelif dairelerin plânları arasında bir 
koordinasyon bulunmasından vazgeçtik. Bir 
dairenin programı arasında dahi koordinasyon 
bulunmadığını gösteren deliller vardır; Milas; 
Karabük'te bir haddehane ile bir çelikhane ya
pılmaktadır. Bunlar bir biri ile muvazi yürütül-
medikçe bir mâna ifade etmezler. Umumi Mu
rakabe Heyeti raporları bu iki işin muvazi yü-
rütülmediğinden yıllardan beri şikâyet etmek 
tedir. Vaktinizi almamak için bu husustaki ma
lûmatın 21 Şubat 1957 tarihli bütçe zaptının 
383 neü sahifesinde bulunduğunu zikretmekle 
iktifa edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bu izahlarımı bir ta
rafa bırakınız, siz Adnan Menderes Hükümetle
rine itimat reyi vermiş ve bunun vebali altında 
bulunan insanlarsınız. Hangi programı tatbik 
•etti ise Allah rızası için söyleyin? Birinci Ad
nan Menderes Hükümetinin programı bir rejim 
programı idi, bunu tatbik etti mi, İkinci Adnan 
Menderes Hükümeti programı tatbik edildi mi? 
Demokrat Parti Meclis Grupuntın içindeki ars-
lanı kükrettiği zaman hazırlanan Dördüncü Ad
nan Menderes Hükümeti programı tatbik edil
di mi? Seçimlerden evvel Anayasa mutlaka de
ğiştirilecektir diyen Başvekil bu taahhüdün ica
bını yerine getirdi mi? 1954 seçimlerinden son
ra başlıyan şiddet hareketi, demokratik mü
esseseleri ve hakları tahribeden kanunlarla duru
mun vahametini daha fazla artırmadı mı? Dör
düncü Menderes Hükümeti pragramı ile Seçim 
Kanununun eski hale irca edileceği va 'di ne ol
du? Bütün bu vaitler tebahhur mu etti? Elemle 
ifade edelim ki, Menderes dilediğini yapabilmek
tedir. Gruptaki galeyan üzerine o zaman tazyi
kinize muvakkaten boyun eğdi, hattâ gazetelerde 
okuduğumuza göre «Sizler her şeye muktedirsi
niz, dilerseniz Halifeyi dahi getirebilirsiniz» söz
leriyle grupunuzu okşadı ve vaziyeti kurtardı. 
Bir müddet sonra mukavemetleri bertaraf ede
rek yeni şiddet hareketine başladı. Bilhassa 1956 
yılında çıkarılan basın ve toplantı kanunları ile 
geri kalan hürriyetler de tahribedildi. Söyleyin 
Allah rızası için bunlar yalan mı? 
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Muhterem arkadaşlar, biz siyasi mücadeleyi 

husumet için değil hizmet için yapıyoruz. Na
zarımızda vatan bir gemidir, biz de onun yolcu
larıyız. Siz iktidardasınız, elinizdeki imkânları 
kendi menfaatinize kullandığınızı kabul edelim, 
lüks kamarada gidiyorsunuz. Halk Partisi ikinci 
ve üçüncüde, bizim gibi fukaralar da güğertede 
gidiyoruz. Gemi battığı zaman beraber batmıya-
cak mıyız? Bizi belki hâdiseler ayırmaktadır. 
Fakat müşterek bir vatan ve kader şuuru bir
leştirmektedir. Bu dünyada saltanat kimseye 
baki değildir. Bunu anlamak için tarihi karış-
mıya lüzum yok (Eliyle salonun sağ tarafında 
oturan halkçıları göstererek) şu tarafa bakın 
kâfi. (Soldan, gülüşmeler) 

Plân ve program mevzuunda Halk Partisi 
devrini zemmetmekle kendisini müdafaa ettiğini 
zanneden Adnan Menderes'in fikirlerinin bir sa
bun köpüğü kadar hakikata mukavemet edemi-
yeceğini şu izahlarımız ortaya koymuştur. 

Muhterem arkadaşlar, Birinci Adnan Mende
res Hükümeti, programında mevcut anayasayı 
bir saltanat anayasası olmakla suçlandırmış ve 
vatandaş hak ve hürriyetlerini teminat altına 
alacak bir tadil tasarısı ile Meclisin huzuruna 
gelineceğini vadetmişti. 1954 seçimlerinden sonra 
bu taahhüdün niçin yerine getirilmediği sorul
duğu zaman Menderes, Anayasanın tadili gibi 
bir taahhüt programımıza girmişse hata etmişiz, 
Anayasa tadilini hükümet teklif etmez, dedi. 

Rica ederim, sizler de Demokrat Part i Gru-
pu olarak o programı tasvibetmediniz mi? Bit
ti. Hükümetin vazifesi, grupla iştirak halinde 
bu işi ele almak ve taahhüdüne uygun bir ta
dil teklifini 'kendi mebuslarının imzaları ile 
Meclise getirmekti. Fakat Adnan Menderes; 

Anadolu tabiriyle ipe un sermek itiyadında ol
duğu için «Hükümet anayasa tadilini teklif ede
mez» sözünün siperine çekildi. Adnan Menderes 
Ankara hukukundan mezundur. İstanbul huku
kundan mezun vekilleri de vardır. Programına 
bu taaMıüdü korken bunun icaplarını o zaman 
bilmiyor muydu? Böyle sözler mazeret değildir. 
Ve Hükümet adamının ciddiyetine asla yakış
maz. Buna rağmen aynı Adnan Menderes Dör
düncü Menderes Hükümeti programında da 
Anayasanın seçimlerden evvel mutlaka değişti
rileceğini bir Ikere daha taalhhüdediyordu. Bu 
mutlaka tâbirini dünyanın en büyük sigorta 
şirketlerine sigorta «ttirmek icabederdi. Verdiği 
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bu yeni teminat karşısında (kendi beyanlarına 
inanmak 'kabiliyetimizi kaybettiğimizi bu kür
süden ifade etmiştik. Kibar bir tâbir kullanmak 
için böyle konuşmuştum, siz onu genişletebilir
siniz. 

Bu nasıl Hükümet, bu nasıl ciddiyet, bu na
sıl Meclis 'murakabesine saygıdır? içtüzük tadil 
edilirken Meclisin şeref, haysiyet ve otoritesini 
yükseltmek için 'bu işi yaptığınızı söylediniz. 
Benim anlayışıma göre, dışardaki normal vatan
daşın anlayışına göre, Meclisin otoritesi ve iti
barı kendi tekeffülü altında bulunan taahhüt
leri icra ettirmesiyle artar. Menderes'in her gün 
değişen mizacına alkış tutmakla artmaz. (Sağ
dan, «bravo» sesleri, şiddetli alkışlar) 

Söyleyin Allah rızası için haksızsam söyle
yin. (Sağdan, «haklısın» sesleri) 

Arkadaşlar, hangi, birini söyliyeyim, söyle
mekle bitmez ki. Denizler mürekkep olsa, ağaç
lar kalem olsa, yazmakla bitmez bu elem. Bi
ter mi, Menderes'in söyleyip de yapmadığı iş
ler, tutmadığı sözler? 

1950 de liberation sistemini kabul ettik. Ben 
o zaman yaptığım konuşmada, imkânları mah
dut ihtiyaçları hudutsuz olan bir memleket için 
bu liberation sisteminin tevlidedeceği mahzur
lara işaret etmiştim. 22 Eylül 1952 de ahden 
bağlı olduğumuz bu sistemden fiilen ayrıldık. 
Hükümet bu ayrılışın muvakkat olduğunu iddia
ya devam etti. Hattâ Başvekil bir basın top
lantısında 15 - 20 gün içinde liberation siste
mine taraamiyle dönüleceğini ifade etti. Buna 
rağmen ne eski sisteme dönüldü, ne de tera
küm eden borçlar ödendi. Bu suretle memleke
tin harice karşı itibarı da sarsıldı. (Muhlis Er-
dener'e hitaben) Borcunu zamanında ödemiyen 
alacaklısını mütamadiyen oyalıyan bir kimseye 
tüccar itimadedip de kredi açar mı? Elbette 
açmaz. Bilhassa Muhlis Erdener tüccar oldu
ğu için bunu çok iyi bilir. Bu tabiî bir kaide
dir. 

Şimdi arkadaşlar, şu hâdiseler karşısında ne 
demek lâzım? Bunu ben söylersem belki itiraza 
uğrar. Muhterem Celâl Bayar 'm her kelimesi 
bir elmas değerinde olan bir sözünü size hatırlata
cağım. Halk Partisi Hükümetlerini tenkid eden 
muhalefet lideri Celâl Bayar şöyle söylüyordu: 
(Üç ay ilerisini görmiyen bir heyetin, ben Hü
kümetim, demeğe hakkı yoktur. Üç ay ile-
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risiııi görmiyen Hükümetlerin uzun vadeli gö
rüşlerine nasıl inanacağız ve memleketin men
faatlerini nasıl ellerine bırakacağız?) 

Esefle söyliyeyim ki, bizim Hükümetlerimiz 
15 gün ilerisini bile göremiyor. Böyle bir Hü
kümete nasıl itimadediyorsunuz, nasıl memle
ketin mukadderatını teslim ediyorsunuz? Bu bi
zim zaviyemizden bir mucizedir. Ne yapalım ki, 
sizler bu mucizenin sırrına ermişsiniz. (Sağdan: 
alkışlar.) Bu neden oluyor arkadaşlar? Mura
kabe noksanından oluyor. Eğer murakabe ge
reği gibi işlese, arkadaşlık, vefa ve parti mü
lâhazaları hâkim olmasa, sizin karşınızda bir 
Adnan Menderes değil beş Adnan Menderes bi
le şahin görmüş bir serçe gibi titrer. Nitekim 
1955 te içinizdeki arslanı bir kükrettiniz, Ad
nan Menderes, halifeyi getirebilirsiniz, diye
cek kadar şaşırdı. Durum bu. Meclis muraka
besi icrayı köstekliyormuş sözleri, iddiaları bir 
efsaneden ibarettir. Bu, icranın memlekette 
itimadı tahribettiğini, memleketin terakkisini 
ve istikbalini ciddiyet ve samimiyetten uzak 
hareketleriyle kösteklediğini hiç düşündünüz 
mü? İçtüzüğü tadil ederken bu mesuliyetsin 
gidişi önliyecek tedbirler aldınız mı? 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Menderes'in 
dünkü konuşması ile bendenize ilham ettiği bu 
tenkid ve temennileri sizlere arz ettikten son
ra asıl yapmayı kararlaştırdığım konuşmama 
geçiyorum. (Gülüşmeler) Yani sabrınızı ayar
layanız demek istiyorum. 

Bir hâtıramı daha nakledeyim; birgün Büt
çe Encümeninden birlikte aşağıya indiğimizde 
şimdi bir vekil olan bir arkadaşımla bana dedi ki; 
(Bölükbaşı bu tenkidlerinin boşa gittiğini zan

netme, yakında tesirini göreceksin.) Ne hazin
dir ki, bu arkadaş sonra vekil oldu, o günleri 
de arar olduk. (Sağdan : alkışlar) Emin Ka
lafat'a bakın nasıl gülüyor. Sözlerimin ken
dine aidolduğunu nasıl anladı. (Gülüşmeler) 
(Yüksek Heyetinize karşı derin bir saygının 
ifadesi olmak üzere tenkidlerimi yazılı olarak 
hazırlamıya teşebbüs ettim, fakat biraz sarsıl
mış olan sıhhatim buna tamamiyle imkân ver
medi. 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — Hilton'da 
yattın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yok 
Muhlis Erdener, senin İstanbul'da yattığın 
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Hilton Oteline benzemez. Bizim cezaevinde yat
tığımız Hilton koğuşu. (Sağdan : alkışlar) 

MUHLİS ERDENER (Bursa) — öyle lâyık 
görüyorsun. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla! — Canım 
Hilton otelinde yatarsın, bu kadarı senin için 
fevkalâde bir şey değildir. Benim bir tâbirim 
var, Toros dağlarında (2 800) ün gölgesinde 
yatanlar, Adana ovasında sıcakta yananların 
halini anlamaz, derim.Muhlis Bey de bizim çek
tiğimizi anlamıyor. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi ve içtimai 
bünyemizde her gün ıstırabım çektiğimiz tür
lü düzensizliklerin ıslah ve tanzimi şüphesiz her 
şeyden evvel siyasi bünyemizin yeni ve demok
ratik bir zihniyetle tanzimine sıkı sıkıya bağ
lıdır. Ancak böyle kökten ve bünyevi bir 
değişikliğin hazırlıyacağı müsait Tair zemin üze
rindedir ki, bütün millî meselelerimiz için de
vamlı ve verimli hal tarzları bulmak mümkün 
olur. Dikkat edersek muhtelif memleketler ara
sındaki ilerilik ve gerilik farkı, bu memleketler 
halkının zekâsında veyahut az veya çok çalış
masında olmaktan ziyade iyi kanunlarla ve iyi 
bir zihniyetle idare edilip edilmemesindedir. Kı
saca bu fark siyasi bünyelerinden doğmaktadır. 
Kanunların ve zihniyetin iyisi, halkta huzur ve 
emniyet yaratan ve ferde hürriyet içinde çalış
ma ve yaşama zevki tattıranıdır. Bu sebepler 
her şeye takdimen mânevi meselelerimizin ve 
siyasi bünyemizin bir muhasebesini yapmak ve 
hâdiseleri hakiki sebeplerine irca etmek zaru
retini bir kere daha hissetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Devlet kuvvetlerini 
ellerinde bulunduranların fbu kuvvete dayana
rak millet ve vatandaş haklarına tecavüz ve 
millî hakimiyet esaslarını açık veya Ikapalı ted
birlerle ihlâl ve ihmal etmeleri ihtimaline kar
şı 'demokratik rejimlerde anayasalar türlü temi
nat ve müeyyideler koymuşlardır. Tarih boyun
ca çekilen ıstıraplardan mülhem olan milletler 
tecavüz ve teaddilerin önüne geçmek maksadiy-
le bu teminat ve müeyyideleri düşündükleri için
dir ki, demokrasi, medeni âlemce mücerret bir 
seçim meselesi olarak değil bir teminatlar re
jimi ve tatbikatı 'olarak kabul edilmiştir. Biraz 
evvel bu kürsüde konuşan bir zat Mecliste mu
halefetin bulunmasını demokrasinin mevcudiye
tine bir delil olarak gösterdi. Bunun kâfi ıbir de
lil olmadığım ileride ifade edeceğiz. Kanunla-
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rm da üstünde (bâzı prensipler ve lıukük kaide
leri vardır »ki, bunlara riayet edilmediği takdir
de Ibir ekseriyet, kanun yolu ile hürriyetleri çiğ
nemek hususunda bazan mutlakıyet idarelerin
den daha da ileri gidebilir. Ve ekalliyette olan
lar, ekseriyetin istibdadı altına düşebilir. !Bu 
sebepledir ki, Garibin demokrasi anlayışına gö
re azlığın çokluğa tahakkümü ne kadar gay-
rimeşru ise, çokluğun da azlığa ait insan 'halk
larına tecavüzü o derecede gayrimeşrudur. Hiç-
'bir 'hudut tammıyan bir ekseriyet 'hâkimiyeti 
bir başlı istibdadın yerine kaim olmuş 'birkaç 
yüz başlı bir istibdadolarak telâkki edilmek
tedir. Hattâ bir -veya birkaç kişinin çekip çe
virdiği disiplinli ve mutaassıp bir ekseriyet, 
bir başlı istibdattan daha da ileri gidebilece
ği için, çpk haklı olarak; «Ekseriyetin istibda
dı, istibdadın en korkuncudur.», denmiştir. Çün
kü bir başlı müstebitte tarih ve mesuliyet şu
uru geçici bir ekseriyetten daha kuvvetli ola
bilir. Hanedanını ve tarihin hükmünü daha çok 
düşünebilir. 

Muhterem arkadaşlar, bugünkü iktidarın, 
muhalefette bulunduğu zaman bu hakikatleri 
millet o vesile ile ifade ve tekrar etti ise he
nüz hafızalardan silinmemiştir. 

Bunlardan bir misal olarak, siyasi edebiya
tımızda ebediyen unutulıyacak bir yer işgal 
eden şu sözleri tekrarlamadan derin mânasını 
selâmlamadan geçemiyeceğiz. Bu fikrin tahak
kuk ettiğini görerek onları tahakkuk ettiren 
insanları da aynı hürmet ve muhabbetle selâm
lamak bizim için büyük bir bahtiyarlık olacak
tı. 

Demokrat Partinin, bir istibdat senbolü ola
rak tavsif ettiği ve fakat hâdiseleri mukayeseli 
olarak yaşadıktan sonra rahmetle andığım Re
cep Peker'e cevabolmak üzere Sayın Celâl Ba-
yar'm imzası ile 7 Temmuz 1947 tarihli gaze
telerde neşredilen beyannamede şöyle deniyor
du. Beyannamenin satırları arasında Mende
res'in üslûbunu hissetmemek mümkün değil
dir : 

(insan hak ve hürriyetlerinin teminatını 
teşkil edecek kanunlar olabileceği gibi istibda
da mesnet ve vasıta olan kanunlar da vardır.) 
Zamanımızda insan hak ve hürriyetlerini boğ
malar artık hep kanunla yapılıyor. Hitler gö
rülmemiş istibdadını kanunlara bağlamış ve 
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dayatmıştır. Bütün istibdatlar kanun adına ve 
maalesef; «Memleket menfaatleri bunu icabet-
tiriyor», teraneleriyle kurulmuş ve devam etti
rilmiştir. Bu itibarla insan hak ve hürriyetleri
ne riayetkar olmıyan kanunlar üzerinde esaslı 
surette durmak, hele anayasaya aykırı olanları 
kanun dışı saymak ve bunların değiştirilmesi
ne hemen teşebbüs etmekle büyük bir vatan
severlik vazifesi yapmış olacağımıza hepimizin 
inanması icabeder. Muhterem arkadaşlar; muh
terem Celâl Bayar devam ediyor: «Bir zaman
lar hükümdara ve onun emrinde bulunan idare 
ve icra kuvvetlerine karşı vatandaş hak ve 
hürriyetlerini müdafaa maksadiyle kurulmuş ve 
bu yolda uzun mücadelelerle demokrasi denilen, 
milletlerin insanca ve medenice idamesi usulle
rini teminat altına almış bulunan memleketler
deki meclislerin zamanla ve yer yer, derece dere
ce tereddilere uğrıyarak yerine ve derecesine 
göre vatandaş hak ve hürriyetlerine karşı bas
kılar yaratan müesseseler haline geldikleri de 
bir hakikattir.) Demek ki, hürriyetlerin temi
natı bakımından tek başına meclislerin mevcu
diyeti bir mâna ifade etmezmiş. Celâl Bayar'm 
cevabını okumaya devam edelim : (Memlekete 
karşı girişilmiş bir taahhüt kuvvetini taşıyan 
anayasaların insan hak ve hürriyetlerini temi
nat altında bulunduran hükümlerinin milletler
arası karşılıklı taahhütlerle tahkim edilmiş bu
lunduğu bir devri yaşamaktayız. Türk yurdun
da hürriyet ve insan haklarının teminat altına 
alınmasına ve bu görüşlerimizin dikkatle göz 
önünde bulundurulmasını lüzumlu görmekteyiz.) 
Bu sözleri Demokrat Parti adına Muhterem Ce
lâl Bayar söylüyor ve Halk Partisine dünyanın 
durumunun ve Devletin taahhütlerini hatırlat
mak istiyor. Biraz evvel bu kürsüde konuşan bir 
zat iktisadi kalkınma plânımızın yokluğundan 
bahsetmenin Devleti harice karşı jurnal etmek 
gibi bir mâna taşıdığını ifade eyledi. Bunun üze
rinde durmak isteriz, öyle bir devredeyiz ki, şu
rada söylenen bir sözü akşam Kahire radyosun
da, daha hazini Moskova radyosunda dinliyoruz. 
Hiçbir hâdise dünyanın gözünden gizlenemiyor. 

Diğer devletler sefirleriyle, memurları ile 
Türkiye'de cereyan eden hâdiselerin mahiyeti 
hakkında bir malûmat sahibi değil midir ki, 
Bölükbaşı'nm, Kasım Grülek'in veya İnönü'nün 
sözleri jurnal telâkki edilsin. İktisadi bir plânı
mız olsaydı neşredilirdi, varlığından dünya ha-
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berdar edilirdi. Neşredilmediğine göre yokluğu 
sabittir. 

Binaenaleyh aman hariç duymasın gibi ipti
dai bir zihniyete bu memleketi zebun etmeye ve 
hakikatlerin söylenmesini önlemeye çalışmak 
beyhudedir ve zararlıdır. 

Kasım Gülek söylemiş de onun için Türki
ye'ye yardım edilmiyormuş. Bu söz Kasım Gülek'-
i büyültür, Hükümeti küçültür. Bütün imkânla
ra sahibolan bir Hükümet Amerika'ya duru
mu anlatamıyor da Kasım Gülek'in bir ecnebi zi
yaretçinin kulağına söylediği iki kelime ile mi 
Amerika durumumuzu kavrıyor. Bunlar efsane
dir. Bunlar demagojik sözlerdir. Bilâkis hata
ların ve kötülüklerin muhalefet tarafından söy
lenmesi bu memleketin itibar ve şerefini yüksel
tir. Hariçtekiler hataları ve hakikatleri söyliyen 
ve milyonlarca insanı temsil eden partilerin var
lığını nazara alarak, Türkiye'den ümidi kesme
mek lâzımdır, derler. Herkes susar, Hükümet 
yanılmaz derse haricin bizim hakkımızda vere
ceği hüküm çok feci olur. 

MEHMET HAZER (Kars) — Nitekim öyle 
olmuştur. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dün 
Kasım Gülek'in dediği gibi yabancı sermaye genç 
bir kıza benzer, gittiği evin havasını ve çeşni
sini bilmek ister. Bizim ile münasebet tesis eden 
devletler hareketlerimizde istikrar var mı, yok 
mu, siyasi ve iktisadi bünyemiz sağlam temelle
re istinat ediyor mu, üç gün sonra memleketin 
altüst olup olmıyacağını bilmek' ister. Millet 
birbirine düşman, saflara ayrılmışsa o memleke
tin dış politikası muvaffak olamaz. Bakınız Ce
lâl Bayar vaktiyle ne diyordu : (Bir memleketin 
dış politikasının muvaffak olabilmesi, iç politi
kasının dayandığı prensiplerin mahiyetine ve 
diplomasisinin maharetine bağlıdır.) 

Dünya demokrasiye ve hürriyete doğru gidi
yor. Artık Hitler'lerin, Musolini'lerin veyahut 
ne kadar namuslu ve vatanperver olursa olsun 
Enver Paşa gibi maceraperestlerin idare ettiği 
memleketlere kimse itibar etmiyor. Her şeyi ben 
iyi yaparım, ben iyi düşünürüm demek yok ar
tık. Ben şahsan değil arkadaşlarımın bir hade
menin dahi fikrini sorarım. El elden üstündür. 
Bizim başkan yanılmaz diye bir düstura mem
lekette yer vermemek lâzımdır. Yarın gemi bat
tığı zaman beraber batarız. Bunun ıstırabını be
raber duyarız. 

Muhterem arkadaşlar, işte, Demokrat Parti 
Garp dünyasınca birer mütearife olarak kabul 
edilen bu ana görüşleri Devlet hayatında hâkim 
kılacak ve vatandaş hak ve hürriyetlerini güve
nilir ve devamlı teminat altında bulunduracak 
yeni bir devir açmak vait ve mesuliyetiyle ikti
dara gelmişti. Yeni devrin açılması da şüphesiz 
iktidara hâkim olan zihniyetin değişmesi ve bu
nun ifade ve tezahürü olarak yeni devrin icap
larının kanunlarda ve müesseselerde yerini ve 
mânasını bulması ile mümkün olurdu. Nitekim 
uzun süren totaliter bir idarenin ıstırabını çeken 
Alman ve İtalyan milletleri ikinci Dünya Har
binden sonra iş başına gelecek fânilerin şahısla
rını bir teminat olarak görmek gafletine düşme
mişler ve derhal yeni devre temel olacak anaya
sa tedvini, teminat müesseseleri ihdas ve mev
zuatı yeni icaplara göre tadil ve itmam ile işe 
başlamışlardır. Şu kadar yol, şu kadar köprü, 
şu kadar fabrika yaptık diye maddi eserlerle 
övünmeyi kâfi görmemişlerdir. 

Bu vesile ile size karikatürize edilmiş bir fık
ra anlatmak isterim. Amerikalı bir gazeteci Al
man Propaganda Nâzın Göbels'e; «Bana Nasyo
nal Sosyalizmi tarif eder misiniz?» demiş Göbels 
şöyle cevap veriyor : «işte şurada bir fabrika gö
rüyorsun ya o yakında bin fabrika olacak, şura
da bir otostrat görüyorsun ya o da yakında bin 
otostrat olacak.» Amerikalı gazeteci oradaki bir 
mezarlığı göstererek «Bu ne olacaktır» diye sor
muş, Göbels de «O mezarlık da yakında bin me
zarlık olacaktır.» demiş. Nitekim Almanya'nın 
sonu da bu olmuştur. Binaenaleyh sabun köpü
ğü kadar ömrü olan maddi eserlerle iftihar edip 
de bir memleketin istikbalinin teminatı olan mâ
nevi meseleleri ihmal etmek ne vatanperverlikle 
ne de akıl ve iz'an ile kabili teliftir. Döner bu 
çarh-ı saltanat kimseye kalmaz. Darılmasın İs
met Paşa. Şu memlekete yaptığı tarihî hizmet
lerine rağmen düştüğü zaman mâruz kaldığı ha
karet ve tecavüzlerin derecesini bir kere düşü
nünüz. Şu kürsüde ona profesyonel cani 
mi denmedi, millî münafık mı denmedi? Yıllar
ca elini öpenlerin yüz binlerce hakaretine uğra
dı. O halde ne yapmalıdır? Yapılacak şey rejimi 
normalleştirmektir. İktidara kim gelirse gelsin 
zulüm ve istipdat yapma imkânlarını kanun ve 
müesseselerle imkânsız hale getirmek lâzımdır. 
Bundan yalnız fâni Bölükbaşı mı istifade ede
cek? Hayır hepimiz, sevgili çocuklarımız ve to-
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runlarımız istifade edeceğiz, huzur içinde yaşı-
yacağız. Niçin bu işi yapmıyorsunuz, niçin mem
leketi huzur ve emniyete kavuşturmuyorsunuz? 
Niçin Menderes bu kötü gidişi, bu teminatsız gi
dişi ıslah için el birliği yapalım, kafa kafaya ve
relim şu memlekette tanzimattan beri kurmak 
istediğimiz hukuk devletini gerçekleştirelim, de
miyor? Ben bunu bir türlü anlryamıyorum? Bel
ki ihtirasları ve kinleri dolayısiyle benden sonra 
isterse tufan olsun, diyen bâzı yaşlı arkadaşları 
vardır. Fakat kendisi gençtir. Bunların telkinle
rinden sıyrılıp uzun yarınını düşünmelidir. 

SOLDAN B Î $ SES — Hep taş atıyorsun. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Vallahi 

taş atmıyorum. Samimî düşüncelerimi söylüyo
rum. Sizi temin ederim ki, arkadaşlar şu anda 
vatanperverliğin dürüstlüğün mânevi atmosferi 
içinde mestolan bir arkadaşınız olarak konuşu
yorum. Bu dünya ne bana kalır, ne de size. Onun 
için küçük hesaplar küçük mânalar aramayın 
sözlerimde. Kabul edin ki, bu fikirleri bu kür
süde söyliyen adam hayatının hiçbir safhasında 
hürriyeti müdafaada bir adım atmış adam de
ğildir. Hiç olmazsa bu samimiyetime hürmet 
edin. Evet hürriyet ve demokrasi mücadelesinin 
başında beraberdik, bu Leylâ'nın müşterek âşık
ları idik. Ne çare ki, biz imanı tercih etik siz 
imamı tercih ettiniz. (Sağdan, «bravo» sesleri. 
alkışlar, gülüşmeler.) Hayırlı olsun. 

Muhterem arkadaşlar, bizde ne yapılmıştır, 
yeni bir devir açıldığı iddiasının mesnedi nedir? 
Teessürle beyan edelim ki, memleket hâlâ tek parti 
devrinden kalan kanun ve müeseselerle ve o 
devre has olan zihniyet ve itiyatlarla idare edil
mekte ve daha hazini birçok sahalarda tehlikeli 
ricatlere ve mânevi tahribata gidilmiş bulun
maktadır. 

Diyeceksiniz ki, Bölükbaşı dediklerin doğru 
mu? Doğru. Şimdi delillerini vereceğim. Şu elim
deki kitabın adı «Celâl Bayar diyor ki» dir. Her 
halde bu kitapla amel edersiniz. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, Birinci Adnan Men
deres Hükümeti programında, tek parti dev
rinden kalan bütün kanunları ve itiyatları de
ğiştireceğini taaihhüdetmişti. Çünkü bu tasfiye 
yapılmadan memlekette normal bir siyasi haya
tın tesisine imkân yoktu. Hatırlıyacağınız üze
re antidemokratik kanunların tesbit ve tadili 
için bir heyet kuruldu. Bu suretle işi sürün
cemede bırakmanın yolu bulundu. Eski tâbi-

.1958 C : 2 
riyle iş medreseye havale edildi. Aradan yıllar 
geçti, rejimin bünyesine tesir edecek bir tek 
antidemokratik kanun tadili tasarısı bu Mecli
se gelmedi. 1949 da Demokrat Parti ikinci Bü
yük Kongresinde husumet andı içilirken Celâl 
Bayar kongreye hitaben: «Antidemokratik ka
nunlar değişmezse durum ne olacaktır?» de
mişti. Demek ki, antidemokratik kanunlar 
vardı ve memleketin siyasi hayatını felce uğra
tacak mahiyette idi. Allah rızası için söyleyin 
arkadaşlar, buraya hayvanı hırsızlarının tevki
fine ait kanunun tadil tek]itinden başka bir 
teklif Hükümetten geldi rai? (Sağdan gülüşme
ler) Demek ki, bu memleketin siyasi ve içti
mai hayatını tazyik eden, felce uğratan kanun, 
hayvan hırsızlarının tevkifine ait kanun imiş. 
(Sağdan gülüşmeler) 

Arkadaşlar, işin hazin tarafı Devlet Reisi 
Muhterem Celâl Bayar 'm bu kürsüde irat bu
yurdukları yıllık açış nutuklarında antidemok
ratik kanunların tasfiyesi (hakkında Hüküme
tin hazırladığı tasarıların birbirini takiben Yük
sek Heyetinize arz edileceğini söylemiş bulun
masına rağmen bugüne kadar* bir tanesinin gel
memiş olmasıdır. Bu şartlar karşısında biz na
sıl bu Hükümete itimadederiz, nasıl memleke
tin kaderini ona teslim ederiz? 

Muhterem arkadaşlar, size bir vesika oku
yacağım. 9 Eylül 1949 da İzmir'de tertibedilen 
büyük bir mitingle Muhterem Celâl Bayar par
tisi adına şöyle diyor. Yine satırlarda Adnan 
Menderes'in üslûbunu görüyorum: 

«Anayasanın ruh ve metninden sapıp ayrı
larak öyle kanunlar çıkarılmıştır ki, bunlar 
mevcudoldukça partiler arasında eşit haklardan 
ve hattâ normal tarzda parti ve fikir mücade
lelerinden bahsetmeye imkân yoktur.» 

Demek ki, J949 Eylülünde Anayasaya aykı
rı öyle kanunlar varmış ki, bunlar değiştiril
meden Halk Partisiyle normal münasebetler ku-
rulamazmış, siyasi mücadele normal ölçülerle ce
reyan edemezmiş, siz bunlardan hangisini değiş-
tirdiyseniz Allah rızası için söyleyiniz? Bunları 
değiştirmek bir yana Anayasaya aykırı yeni ka
nunlar çıkararak mevcut hürriyetleri de talırib-
etmediniz mi? Bütün bunları bir tarafa bıraka
rak, «bu memleket size de yeter, bize de yeter. 
Birbirimizle muhabbetti olalım,» der gibi Men
deres konuşuyor, Olur mu bu arkadaşlar? Biz .ik-
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tidarm iltifatından şeref bekleseydik ve bir me
suliyet hissi taşımasaydık bu doğru olurdu. Ama 
biz, iktidar sehpa da kursa, haysiyetli insanlar 
olarak hak bildiğimiz fikirleri bu memlekette so
nuna kadar müdafaa edeceğiz. (Sağdan : «bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bu vesikadan daha ibret verici başka satır
lar okuyacağım. Bir atalar söz vardır : Çuvaldızı 
başkasına sokmadan iğneyi kendine batır. Dün 
burada, Halk Partisi ile hoş geçinmek pahasına 
müfrit denilen samimî arkadaşlarını vaktiyle 
feda ettiklerini nevama söyliyen ve böylece yeni 
bir bahar havası yaratmıya teşebbüs eden Men
deres'in 1949 da söylenen bu nutkun bâzı par
çalarını hatırlatacağız. Şartların 1946 ya naza
ran hayli normalleştiği ve bugünkü ile mukaye
se edilemiyecek kadar müsaidolduğu 1949 yılının 
9 Ağustosunda Demokrat Parti şöyle diyordu : 

(Yaşadığımız devirde en itibarsız hükümet
lere karşı bile zorbalık kolay değildir. Fakat şu
nu unutmamak icabeder; şahsi ikballerini mille
tin rağmına idame etmek teşebbüsüne geçenlere 
siyasi derebeyleri dense yeri yok mudur? Hit-
ler'ler, Mosolini'ler demokratik ölçülere göre bi
rer siyaset zorbaları ve derebeyleri değiller 
miydi?) 

Bugün Bölükbaşı bu sözleri söylese Ankara 
Ceza Evinin Hilton koğuşunda yıllarca yatırır
sınız. Meydanlarda Halk Partisine topunuz de-
rebeyisiniz, zorbasınız, diyor bu nutuk. Halk Par
tisiyle muhabbetli olmak için müfrit arkadaşla
rımı feda ettim, diyen ve sözde mutedil olan 
Menderes'in kaleme aldığı bu nutuk, İnönü'ye 
senin Hitler ve Musolini ile hiçbir farkın yok
tur. Zorbasın ve derebeyisin, diyor. Bu Türk Ce
za Kanununun 158 nci maddesine giriyor değil 
mi Hulusi Köymen? (Gülüşmeler) 

Hoş sayenizde biz de hukukçu olduk ya. Bu
na rağmen Menderes yumuşaklıktan, sertlikten 
bahsediyor. Ve bizleri bugün ithama kalkışıyor. 
Bu sözlerin hiçbirini bugün meydanlarda, hattâ 
Meclis kürsüsünde söyliyemeyiz. 

Menderes! Vaktiyle senin de terennüm etti
ğin ve bugün daha da ağırlaştırdığın ıstırapları 
dindir, hak vo hürriyetleri teminat altına al, 
Anayasanın ve insan haklarının hudutladığı 
meşruiyete rücu et. O zaman seninle bir rejim 
dâvamız kalmıyacaktır. Münasebetler normalle-
şecektir. İstersen Çiftlik yolunda, istersen Çan
kaya yolunda buluşalım, muhabbetli olalım, do

laşalım. Ama bugün tuttuğun yolda gidersen, 
cebinde sehpa da olsa andından dönen nâmerttir. 
(Sağdan : «bravo» sesleri şiddetli alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar; 
Bu sebeple her türlü ilerlemenin ilk ve tabiî 

şartı olan huzur ve emniyet, memlekette bir türlü 
teessüs edememiş ve vatandaş yarının endişesin
den kurtularak hayata ve istikbale ümit ve cesa
retle sarılamamıştır. 

Bu iddialarımızın mesnetlerini sıra ile arz et
mek isteriz. Derhal şu kadarını söyliyelim ki, bu 
iddialarımızın mesnedi her şeyden evvel Demok
rat Partinin bugün unutmuş gözüktüğü dünkü 
taahhütleridir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Çok büyük tarihî ve siyasi vukuatın ertesinde 

yapılmış olan bugünkü Anayasamız hak ve hürri
yet için teçhizattı ve müesseseli bir demokrasi de
ğil çok basit ve âdeta çıplak denecek kadar sade 
bir rejim kurmuştur. Vatandaştan ziyade yeni te
essüs eden bir Devletin otorite ve merkeziyet ih
tiyacını göz önünde tutmuş ve yaşayan nesli ma-
butlaşan bir Devlet ve ekseriyet fikrine feda et
miştir. Şimdi bunun böyle olduğunu Samet Be
yin Merhum Babasının ağzından söyliyeyim: Va
tandaşa tanıdığı hak ve hüriyetlerin her birinin 
tarifini ve hududunu tâyin ve tesbit keyfiyetini, 
Meclisteki bir ekseriyetin ve hattâ fiiliyatta bu 
ekseriyet şeflerinin görüş, telâkki ve mizaçlarına 
bağlanmıştır. Böylece tanzim bahanesi ile hak ve 
hüriyetlerin tahribine imkân hazırlamıştır. Açık 
ve kapalı yollarla Anayasanın, hak ve hüriyetle
rin ihlâlini ve hattâ iptalini önliyecek hiçbir mü
essir müeyyide de derpiş olunmamış ve (Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun hiçbir maddesi hiçbir se
bep ve bahane ile ihlâl veya tâdil olunamaz. Hiç
bir kanun Teşkilâtı Esasiye Kanununa münafi 
olamaz.) gibi plâtonik bir temenni ile iktifa olun
muştur. Hafızalarınızı tazelemek isterim. Hepi
mizin namusunun, haysiyetinin, şerefinin, hayatı
nın bekçisi ve sığınacağımız son melce olan ada
let üzerinde Hükümetin yaptığı baskılardan şikâ
yet edildiği bir günde kendini ve icraatını mazur 
göstermek istiyen Adnan Menderes bu kürsüye 
gelerek «Allah, lillah aşkına hâkimler melek mi
dir? Söyleyin.» demişti. Şimdi ben size soruyo
rum, Allah, lillah aşkına mebuslar, vekiller, Baş
vekil ve Reisicumhur melek midir? Şüphesiz ki, 
melek değildirler. İstediğiniz zaman müstebit 
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Sultan Abdülhamid'i dahi aratacak imkâna hu-
kukan sahipsiniz, demektir. Anayasamızın bu ma
hiyetine göre iktidara gelen ekseriyet partisini ih
tirası yolunda durduracak hiçbir firen ve hukuki 
müessese mevcut değildir. 

Bugünkü Anayasamızın istinadettiği kuvvet
ler birliği prensibi hakkında fikri sorulan mer
hum bir Anayasa Hukuku Profesörümüz şu isa
betli cevabı vermiştir. (Tevhidi kuvva, Saltanatı 
ferdiyenin mütekâmil bir şeklidir.) 

Muhterem arkadaşlar, ekseriyet partisinin va
tandaş hak ve hüriyetlerine ve ekalliyetin insan 
haklarına el uzatmasını önliyecek müessir bir 
müeyyide olarak seçim endişesi ileri sürülebilir. 
Yalnız seçim normal olarak 4 senede bir yapılır. 
Bu zaman fasılasında iktidarı, hüriyete ve mem
leket menfaatlerine riayete mecbur edecek hiçbir 
mekanizma mevcut değildir. Diğer taraftan bu 
siyasi ve mânevi müeyyidenin müessir olabilmesi 
bâzı temel şartların mevcudiyetine bağlıdır. Ka
naatlerin emniyet ve hüriyet havası içinde te
kevvün ve izharına imkân verildiği nispette seçim 
bir mâna ve ehemmiyet taşıyabilir ve o ölçüde 
müessir bir müeyyide rolü oynıyabilir. Hür ve 
demokratik bir seçimin şartlarının mevcut olma
dığı yani adalet istiklâli, fikir, söz, basın ve top
lantı hürriyetlerinin tahribedildiği nispette, se
çim, müessir bir firen olmak vasfını kaybeder. Bi
naenaleyh, hukuki ve fiilî şartlan, iktidarın, 
keyf, ihtiras ve endişelerine göre ayarlanacak bir 
seçim, hak ve hüriyetlerin teminatı olamaz. Temi
natsız bir gidişi asla mazur gösteremez ve demok
ratik bir rejimin mevcudiyetine de delil sayıla
maz. Aksi iddialar ancak maskeli bir rejimi de
vam ettirmek niyetinin ifadesi olabilir. 

Muhterem arkadaşlar; nitekim bugün Rus
ya'da demir perde arkasında da seçim vardır 
ama oralarda hürriyet ve demokrasi yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, seçimlerde parti 
liderlerinin müessir bir rol oynıyacağı tabiîdir. 
Meselâ İnönü'yü ve Bölükbaşı'yı Ankara ceza 
evinin Hilton koğuşuna tıkarsanız, Adnan Men
deres'in ve Celâl Bayar'm sözlerinin bir muha
sebesini yapıp, ey millet hakikat budur deme
lerine imkân vermezseniz böylece asırlardan 
beri baskı altında yaşamış bir halka haftakile
re bu yapılırsa sizlere neler yapılmaz endişesi 
ve korkuşunu telkin ederseniz seçim var sözü 
mâna ve değerinden çok şey kaybetmez mi? 
Bizim de dâhil bulunduğumuz Avrupa Konse-
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yi Protokolünde serbest ve namuslu seçimler
den bahsedilir. Serbest ve namuslu seçim ise 
adalet istiklâli, fikir, söz, basm ve toplantı hürri
yeti ile mümkündür. Bu şartlar bu memlekette 
mevcut mudur? Bölükbaşı'ya rey verdi diye 
bir vilâyet kaza haline getirilirse serbest seçim
den bahsedilebilir mi? Dört yıl boyunca teca
vüzlerinizi ve hakikata uymıyan fikirlerinizi 

' tahkik imkânına sahibolmıyan halka radyo ile 
duyurursanız, hakikati söyliyecek olanların eli
ni kolunu da kanunlarla bağlarsanız demokra
tik seçimin şartları, vardır denilebilir mi? Bun
lar birer hakikat değil midir? 

Türk Anayasası her şeyi iktidarın keyfine 
bırakmıştır. Şahısların keyfine, mizacına gün
lük haleti ruhiyesine tâbi olan bir memlekette 
insan kendisini hürriyet içinde emniyet içinde 
hissedebilir mi Bu durumun seçimler üzerin
de yapacağı tesir inkâr olunabilir mi? Tâbiri
mi mazur görürseniz bugünkü şartlar içinde 
muhalefet kasabın bıçağının altına yatırılmış 
bir koyun haline getirilmiş durumdadır. Mües
seseleri tahlil ettiğim zaman onların da ne hale 
getirilmiş olduğu anlaşılacaktır. 

MEHMET DAÎM SÜALP {Siird) — Koyun 
halinde olan insan böyle mi konuşur? însan... 

REİS — Müsaade buyurun, efendim, sözü
nüze devam edin, efendim. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Lütfe
der konuşturursunuz, istemezseniz dışarı atar
sınız, kuvvet elinizde... 

MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — İçtü
zük tadil edilirken söz hürriyeti kalmadı diyor
dunuz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsaa
de ederseniz Süalp arkadaşımın bir sözüne ce
vap vereyim. Ben hak ve hürrriyetlerin temi
natım şahısların mizacından beklememek lâ
zımdır. Şahıslar bugün melek olur, yarın şey
tan olurlar. Benim emniyetim ve hürrriyetim 
senin keyfine tâbi olmasın diyorum. Bugün 
müsaade edersin konuşurum, yarın müsaade 
edeceğin ne malûm. İsterseniz iki yüz kişi sıra 
kapağını vurup dışarı atabilirsiniz. Buna mâni 
olacak elimizde bir şey var mı? Bu sözler 
Mehmet Daim Süalp gibi bir hukukçu arka
daştan sâdır olmamalıdır. Benim söylediğim 
sözler malâyani sözler değildir. Akla, mantığa 
ve tetkika dayanmaktadır. Siz Halk Partisi 
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devrini tenkid ederken meydanlarda İnönü'ye ı 
derebeyi demiştiniz. Musolini, Hitler demiştiniz 
buna rağmen size dokunulmamıştır. 

SELİM ERENÖİL (İstanbul) — Sen de söy
ledin birader. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
söylemedim demiyorum ki, belki ben de söy
lemişimdir. Memleketin her tarafında bol bol 
mitingler yapıp bu gibi sözleri söylüyordu
nuz ama, buna rağmen fiilî hürriyetin kıymeti 
yoktur. Hak ve hürriyetlerimize teminat isteriz 
diyordunuz. Adnan Menderesin teminat mev
zuundaki sözlerini biraz sonra zikredeceğim gö-

. receksiniz. 
Arkadaşlar ben sözlerimi küçük parti mü-

lâhazalariyle söylemiyorum, gemi batarsa bera
ber batarız diyen bir insan olarak söylüyorum. 
(Soldan, batmaz inşallah sesleri) Anlatamadım 
derdimi arkadaşlar. Kader birliğini ifade için 
bu gemi batarsa sözünü söylüyorum. Elbette 
bu gemi batmaz, yağmamı var? Trablus Garb 
Harbi, Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi, 
Yunan istilâsı bile bu memleketi batırdı mı? 
Menderes mi, batıracak? (Sağdan, alkışlar) 
seçim mevzuundaki izahatımı kısaca ifade ede
yim ; tek başına seçim hak ve hürriyetinin temi
natı olamaz. Anayasaya bekçilik edemez. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer memleketler 
de böyle değil midir? Meselâ İngiltere ve Ame
rika'da memleketi ekseriyet idare etmiyor mu? 

Gerçi İngiltere ve Amerika gibi yerleşmiş 
demokrasilerde Devlete zaman zaman büyük 
partilerden biri hakem olmakta ve memleket 
mukadderatını iktidar partisi yürütmektedir. 
Fakat oralarda vatandaşın rey ve kanaati ne 
olursa olsun, onu iktidarın muhtemel tecavüzle
rine karşı koruyacak kuvvetli teminat müesse
seleri vardır. Bu müesseseler Gâh kökleri orta 
zamanlara kadar uzanan devlet teamülleri, örfi 
ve millî hükümet idare kaideleridir. Gâh refe
randum ve hâkim kontrolü gibi sıkı bir mura
kabe ve mesuliyet müesseseleridir. Bizde ise hak 
ve hürriyetin ne koruyucu bir ananesi ve devlet 
teamülü vardır ve ne de bir kontrol teşkilâtı. 
Teessürle ifade edelim k i / ik t idar mevkii daima 
bir ganimet telâkki edilmiş ve gelenler icat ve 
him ve istismar ettikleri mazeretlerin tahtında I 
milletin râmma yıllarca saltanat sürmüşlerdir. 
Sizi ve Halk Partisini incitmemek için İttihat ve I 
Terakki devrini misal olarak alalım. 1 
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Geyiklerinin boynuzuna hürriyet yazanların 

İstanbul sokaklarında muhalifleri nasıl vurduk
larını ve memleketi nasıl örfi idarelerle idare 
ettiklerini siyasi tarihimiz kaydeder. Seçim bir 
zevahiri koruma oyunu haline getirilmişti. Bi
zim siyasi ananemiz budur. Bu ananeye güvene
cek yerde ona karşı tedbir almıya mecburuz. Bu 
sebeple biz hak ve hürriyetlerin teminatını şa
hıslarda, tatlı sözlerde ve bugüne kadar ki, si
yasi ananelerimizde değil, Anayasadan ve huku
ki teminat müesseselerinden beklemiye mecbu
ruz. Bu yolda atılacak adımlar, zihniyet deği
şikliğine ve güzel ananelerin kurulmasına da 
zemin ve imkân hazırlıyacaktır. İtalya ve Al
manya'nın yaptığı bizim için bir misaldir. Hit
ler Almanya'sında adalet, perde arkasındaki Hit-
ler'in bir zulüm aleti idi. Her zulmü ona yaptı
ran Hitler bunu inkâr edecek kadar da deni ol
duğu için ben yapmadım, adalet yaptı, derdi. 
Bu gibi oyunların bir daha tekerrürünü istemi-
yen Alman milleti yeni Anayasaya koyduğu bir 
hükümle adaleti siyasetin her türlü nüfuz ve te
sirinden kurtardı. Kanunun tâyin ettiği şartlar 
dâhilinde bir mahkeme kararı mevcudolmadıkça 
bir hâkimin azlini, naklini ve tekaüde şevkini 
imkânsız kıldı. Böyle bir memlekette acaba ik
tidar müddeiumuminin kulağına fıslar mı? Hâ
kime tesir eder mi? Endişesini bir maznun ve 
bir muhalif artık vicdanında hissetmez. Unut
mamalı ki, arabanın yüksek yerinde türkü söy
lerken insan gün gelir tekerleği altına da dü
şer. O halde adaleti dokunulmaz bir hale getir
mek hepimize düşen kutsi bir vazife olmalıdır. 
Siz bunu istemiyor mu idiniz? Bizler Anayasa 
üzerine yemin etmiş milletvekilleri değil miyiz? 
Demokrat Partinin Anayasaya aykırı ve antide
mokratik bir kanun olduğunu resmen ilân ettiği 
Hâkimler Kanunu bu memlekette sekiz yıldan 
beri neden değiştirilmemiştir? Bunun cevabını 
vermek lâzımdır. Beni susturmakla bir şey çık
maz. Vakit mi bulunamadı? Bu Amerikan yar
dımı ile yapılacak bir şey değildi ki, RandaPa 
söz anlatamadık, Eisenhower'e dert anlatama
dık, diye bir mazeret ileri sürülebilsin. (Sağdan, 
bravo sesleri, alkışlar) Bu parasız pulsuz yapı
lacak ve hepimizi huzur ve emniyete kavuştura
cak bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gidilecek yolu ifade için verdiğim bu misal

den sonra Demokrat Partinin Anayasa mevzu-
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undaki taahhütlerine geçiyorum. Bu taahhüt ne 
idi? Hemen söyliyelim ki, bizim görüşümüzün 
aynı idi. Bu hususa evelce de kısaca temas et
miştik. 

Muhtlrem arkadaşlar, Demokrat Partinin 
millete karşı imzaladığı bir borç senedi olan se
çim beyannamesindeki taahhütlere muvazi ola
rak hazırlanan birinci Hükümet programında 
(Anayasada vatandaş hak ve hürriyetlerine ve 
millet iradesine dayanan istikrarlı bir devlet 
nizamını teminat altında bulunduracak esaslı 
tadiller hazırlayıp huzurunuza arz etmek kara
randayız. Bunun sebebi bu günkü Anayasamı
zın kuvvetler birliği esasına dayanması ve va
tandaş hak ve hürriyetlerini kâfi teminat altın
da bulunduracak müeyyidelerden mahrum olmak 
itibariyle millet hâkimiyetini yerine tek parti 
hâkimiyetinin kurulmasına mâni olamamış bu
lunmasıdır.) Tarzında' yer alan ve Demokrat 
Parti Grupuna ve Büyük Millet Meclisine mal 
ola/ı bu taahhüt, yıllarca sonra ileri sürüldüğü 
zaman Başvekil'in, Meclis huzurunda (Hükü
met, Anayasa tadilini teklif edemez, böyle bir 
şey programımıza girmiş ise hata etmişiz) de
mek cesaretini bulduğu ve böylece taahhüdle-
rinden kurtulma yolunu aradığını teessürle ha
tırlamaktayız. Bu hâdiseyi takiben aynı zatın, 
Dördüncü Kabine programı ile seçimlerden önce 
Anayasanın mutlaka tadil edileceği taahhüdüne 
bir kere daha giriştiği de unutulmamıştır. 

Fikir, söz, basın, toplantı ve seçim hürri
yetlerini, adalet istiklâlini ve üniversite muh
tariyetini zedeliyen ve hattâ tahribeden kanun
ların bir günde çıkabildiği bir memlekette biz
zat iktidarın mahkûm ettiği bir Anayasa, mü
kerrer vaatlere rağmen, sekiz yıldanberi değiş
tirilmemiş ve memleket huzur, emniyet ve istik
rara kavuşturulmamıştır. Hattâ bu mevzuda 
ciddî ve samimî bir teşebbüs bile yapılmamıştır. 
Seçimlerden sonra kurulan yeni Hükümetin 
programında ise, böyle bir meselenin mevcu
diyetine bile temas edilmek lüzumu hissedil
memiştir. Mesul Hükümet Reisinden rica edi
yorum; beni hiçe sayabilir amma, bu Meclise 
karşı bir hürmet hissi taşıyorsa gelip bu kürsü
ye, bu şekildeki hareketlerinin meşru bir ma
zereti varsa, onu açıklamalıdır. Bunu açıkla
yamadığı takdirde mânevi mahkûmiyet hükmün
den ebediyen kurtulamayacaktır. (Sağdan, bra
vo sesleri) 
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Anlaşılıyor ki, Demokrat Part i liderleri ,!bir 

saltanat vasıtası olmakla suçlandırdıkları Ana
yasayı ellerinden bırakmak istemiyorlar ve böy
lelikle tarih bir kere daha tekerrür ediyor. 

Sık sik; söze sadakat, ahde vefa ve siyasi ah
lâktan bahseden Demokrat Parti liderlerinin 
Anayasa ve rejim mevzuundaki (bu tutumlarını, 
ciddiyet ve samimiyet derecelerini milletin tak
dirine bir kere daha arz etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, yukarda temas ettiği
miz bu hakikatler muvacehesinde medeni âle
me teminatlar rejimi olarak ka'bul edilen de

mokrasinin, bütün aksi iddialara rağmen, bu 
memlekette kurulmamış bulunduğunu teessür 

ve teessüfle ifade etmek mecburiyetindeyiz. 
Haklı olarak vardığımız bu hükümde, dünkü 

muhalefet lideri Menderes'in de bizimle beraber 
olduğunu görmekle bahtiyarız. Filhakika Men
deres, 12 yıl evvel Meclis kürsüsünde, demokra
siyi şöyle tarif ediyordu: «Demokrasi teminatlar 
rejimidir, Anayasanın vatandaşlara verdiği hak 
ve hürriyetler teminat altında bulunmadıkça 
demokrasiden hak ve hürriyetten bahsetmeye 
imkân yoktur.» 

Demokraside hürriyetler hiçjbrr zaman bir 
lûtfu şahane telâkki edilmez, hürriyet bir hâk
tir. Ona dokunmak istiyenlerin elini kıracak, 
başını ezecek müesseseler vardır. 

Mu'hterem arkadaşlar, çok konuşuyorum, 
uzun hasretin neticesi olarak, mazur görün. 

SELİM ERENGÎL '(İstanbul) — Akümülâ-
törleri doldurmuşsun, iyisin. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — O ka
dar verimli bir devriniz var ki, Ankara Ceza evi
nin Hilton koğuşunda bile lakümülâtörler dolu
yor. 

Mu'hterem arkadaşlar, bu teminatsız Anaya
sanın verdiği imkânlardan faydalanan Demok
rat Parti liderleri, hesaplı foir plân içinde > safha 
safha aldıkları Anayasa dışı, kanuni ve idari ted
birlerle hakikati tesbit ve maksatlarını bütün 
açıklığı ile bilhassa '2 Mayıs 1954 seçimlerinden 
sonra 'ortaya koymuş bulunmaktadırlar. Bu ni
yet ve tasavvur, hak ve hürriyetlerimizin temi
natını teşkil edebilecek müesseseleri Mrer göl
ge 'haline getirmek ve böylece millet hâkimiyeti 
yerine bir zümre hâkimiyeti kurmak ve idame 
ettirmektir. Bu niyetle alınan tedbirlerin mahi-
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yetleri ve memleketin içinde bulunduğu mânevi 
atmosferin üzerinde durmak isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; hak ve hürriyetlerin 
teminatı bahis mevzuu olduğu zaman hiç şüp
hesiz adalet cihazının her türlü tesir ve müda
haleden masun olarak tam 'bir istiklâl ve em
niyet havası içinde çalışması, akla gelen ilk 
şarttır. Bilhassa siyasi mücadelede muarızları
nı suçluluk tehdidi 'altında mefluç bırakmak ve 
her ne pahasına olursa olsun saf dışı etmek is-
tiyen iktidarların karşısına müstakil ıbir adalet 
cihazı daima büyük bir mania olarak çıkmıştır. 
Bu sebepten hürriyet ve hakikate dayanmıyan 
rejimler adaletin baş düşmanı olmuşlar ve bu 
istiklâli tahribedici açık veya kapalı tedbirlere 
tevessül etmişlerdir. 

Bütün bu hakikatlerden mülhem olan Ana
yasamızda, metni ve ruhiyle adalet cihazını si
yasi kudretin tesir ve müdahalesinden azade 
bulundurmak istemiş fakat bu maksadı kema
liyle sağlıyacak tedbir ve müesseseleri düşün
memiştir. Adalete, açıktan ve resmen müdaha
leyi imkânsız kılmış ise de, hâkimin hayati ve 
meşru menfaatlerine ve huzurunu tehdit veya 
mükâfatlandırma suretiyle siyasi kudretin bas
kı yapması yolunu açık bırakmıştır. Nitekim 
Anayasaya aykırı ve antidemokratik olduğu 
bizzat Demokrat Parti tarafından vaktiyle ka
bul ve ilân olunan Hâkimler Kanunu bu istik
lâli zedeliyecek hüküm ve imkânları Hüküme
tin eline vermiştir. Hâkim teminatını hiçe in
diren, selâhiyetle tâyin kanununu da buna ilâ
ve edebiliriz. Hâkimler Kanununun tadili yo
lunda Hükümet programlarında yer alan taah
hüt ise sekiz yıldan beri gerçekleşmek imkâ
nım bulamamıştır. Celâl Bayar'm 1949 da Öde
miş'te söylediği bir nutukta Demokrat Parti 
şöyle diyordu; «Mevcut Hâkimler Kanunu, 
hem Anayasaya aykırıdır hem de antidemokra
tiktir. Bu kanuna dayanarak adalet cihazı üze
rine yapılan baskılar gözümüzden kaçmamak
tadır.» Yani âlem kör değildir görüyoruz di
yordu. Arkadaşlar; âlem dün kör olmadığı gibi 
bugün de kör değildir. (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar) 
• Arkadaşlar; tavsifin ve mahkûmiyetin dere- j 
cesine bakınız; kanun Anayasaya aykırıdır de- j 
niyor. Hepimizin üzerine yemin ettiğimiz Ana- i 
yasaya aykırı. Hükümet programında tadili 
yer alıyor buna rağmen sekiz yıldan beri de-

1958 C : 2 
ğiştirilmiyor. Çünkü söyleyip de yapmamak 
Menderes'in bir tabiatı saniyesi haline gelmiş
tir. Soruyorum size; elinizi vicdanınıza koyu
nuz; bunun vebal ve mesuliyeti Hükümeti ıs
kat etmek imkânına sahibolmıyan 180 kişinin 
midir yoksa 400 iktidar mebusunun mudur? 
(Sağdan, 400 mebusun sesleri) Hükmü ben 
vermiyeceğim, vicdanlarınız çoktan verdi. 

Hoşa gitmiyen kararlar veren teminatlı hâ
kimler bile salâhiyet kanundaki hükümlerden 
faydalanılarak vazifelerinden uzaklaştırılmak
tadır. Hüseyin Avni Göktürk'ün hoşuna gitmi
yen Niğde Ağır Ceza Mahkemesi Reisinin nasıl 
Elmalı Sulh Hâkimliğine seçimden .üç gün ev
vel nakledildiğinin hikâyesini bir müddet evvel 
bu kürsüde dinledik. 1954 seçimlerinde iktidar 
liderlerinin meydanl ardaki konuşmalarının rad
yo ile yayınlanmasını kanuna aykırı bulan Yük
sek Seçim Kurulu hâkimlerine karşı iktidarda 
bir infial uyandığı hatırlardadır. 

Bu vaziyetin ıslahı beklenirken iki Mayıs 
1954 ten sonra iktidar hâkimleri demokratik 
zihniyete intibak edememekle itham etmiş ve 
adalet cihazının kanun anlayışını ve tatbikatı
nı Meclis kürsüsünde tenkid ve muahezeye kal
kışmıştır. Hâkimlerde bulunmadığından şikâyet 
olunan im demokratik zihniyetin ne olduğu da 
bir türlü açıklanmamıştır. Anlaşılıyor ki ikti
dar kendi arzusu dışında iş yapamayacağını 
adalet cihazına anlatmak istiyordur. Bunu ta
kiben Emeklilik Kanununda yapılan tadillerle 
adaletin istiklâline yeni ve vahim bir darbe da
ha vurmuştur. Filhakika 25 seneyi dolduran 
Temyiz Mahkemesi Hâkimle riyle Devlet Şûra
sı Reis ve azalarını sebep göstermeksizin emek
liye sevk etmek imkânı Hükümete tanınmıştır. 

Bu muamelenin haksız olduğuna inanan bir 
hâkim için bütün kanun yolları kapatılmıştır. 
Bu yoldaki tasarrufların sebep ve saiklerinin 
açıklanması yolunda milletvekillerinin verdik
leri takrirlere karşı da;. «Kanuni salâhiyetimi
zi kullandık» denilmekle iktifa olunmuştur. 
Bir salâhiyet hüsnüistimal de edilebilir. Suiis
timal de edilebilir. Bunun nasıl kullanıldığını 
öğrenmek Meclisin tabiî bir hakkıdır. Bu ce
vapla bu hakka da saygı gösterilmemiştir. Hiç 
şüphesiz bu tasarımların mâkûl ve meşru se
bepleri bulunsaydı, açıklanmasından kaçınıl
mazdı. Hukuk Devleti keyif ve hevesi kanun 
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haline getiren devlet değildir. (Sağdan; alkış
lar) Diğer taraftan hoşa giden kararlardan do
layı hâkimleri taltif hoşa gitmiyenlerden dola
yı onları Meclis kürsüsü, ajans, radyo ve mey
dan mitinkleri yoliyle teşhir ve tehdit iktida
rın bir itiyadı haline gelmiştir. Kendimden mi
sal vermeye mecbur olduğum için özür dile
rim. Başvekil Elâzığdaki seçim nutkunda Bö-
lükbaşı'yı tahliye eden Keskin Hâkimi hakkın
da gece külâhlı gündüz silâhlı tâbirini kullan
mıştır. Ne yapmıştır, bu Keskin Hâkimi? Adil 
Grüneşoğlu adında bir asliye hâkimi tarafsız 
gazetecilerin önünde; «Peygamber öldü ümme
ti yaşıyor, Atatürk^ öldü milleti yaşıyor, Bö-
lükbaşı tevkif edilse ne çıkar.» demiş ve red
dedildiği halde tevkif kararını tasdik etmiştir. 
Keskin Mahkemesi bitaraf olmadığı sözleri ve 
hareketleriyle sabit olan bu hâkim hakkında
ki ret talebini kabul etmiştir. Bu suretle te
kemmül etmediği sabit olan bir tevkif karariy-
le vatandaşın hürriyeti tahdidedilemez demiş 
ve Bölükbaşı'yı tahliye etmiştir. Anlaşılan 48 
saatlik hürriyetimiz bâzılarına 48 bin yıllık bir 
azap çektirmiş olacak ki, derhal toplantılar 
tertibedilmiş sabaha karşı Çankaya'dan çıkan 
Adliye Vekili Keskin Hâkimini teşhir ve teh-
dideden bir beyanat vermiştir. Bu da Devlet 
radyolariyle millete duyurulmuştur. Ne imiş 
Keskin Hâkiminin suçu? 1946 da Halk Partisi 
aday yoklamasına girmesi imiş. İşin hazini biz
zat Adliye Vekili de vaktiyle Halk Partisinden 
adaylık istemiş olmasıdır. Demokrat Partide 
milletvekilliği yapmış olan bâzı zevat da be
nim veya Kasım Gülek hakkında verilecek mah
kûmiyet kararlarını tetkik edecek Temyiz Mah
kemesinde hâkimlik yapmaktadır. Bunu tabiî 
bulan Hüseyin Avni Göktürk bizi tahliye eden 
hâkime hücum etmek için bir muhalif partinin 
aday yoklamasına girmiş olmasını kâfi bir it
ham vesilesi telâkki etmiştir. Soruyorum sizle
re, bugün Bölükbaşmm başına gelen yarın si
zin başınıza gelmez mi? 

Kısaca iktidar evvelce de bir vesileyle ifa
de etmiş olduğumuz üzere suçu, suçluyu ve ve
rilecek cezayı ben tâyin edecek kadar ileri gi
den ve icabettiği zaman da; «Teminat hâkim
lerin vicdamndadır» diyen samimiyetsiz bir 
zihniyete sahiptir. Bu kanunlar ve bu zihniyet 
muvacehesinde adalet müstakildir sözü bir ef
saneden ibarettir. Ne Hazindir ki, Demokrat 

Parti seçim beyaıınamesiyle vatandaş hak ve 
hürriyetlerini teminat altında bulundurmak 
için adalet cihazını tam istiklâle kavuşturmak 
azim ve kararında bulunduğunu ilân ederek 
iktidara gelmişti. Aynı Demokrat Parti Se
çim Kanununu hazırlıyan ilim heyetine verdiği 
cevapta hâkim teminatı tam olmadıkça seçimler
de hâkim murakabesinin kıymeti olamıyacağını 
da ifade etmişti. İktidarın bu davranışı dolayı-
siyle bilhassa siyasi dâvalarda mahkemelere karşı 
itimat çok sarsılmış hattâ kalmamıştı. Nasıl kal
sın ki; bâzı siyasi dâvalarda verdiği karara ve 
izhar ettiği kanaate göre hâkimler heyetinin cel
seden celseye değiştirildiğine vatandaş elemle 
şahidolmaktadır. Ankara İkinci Ağır Ceza Mah
kemesinde cereyan eden adlî facia bunun açık 
bir delilidir. Yalansa gelsin Adliye Vekili tekzip 
etsin. 

Muhterem arkadaşlar; adaleti siyasi kin ve 
ihtirasların bir tatmin vasıtası haline getirmek 
yolu bugün beni kurban verebilir. Bu şahsan 
umurumda değildir. Millet uğurunda mücadele 
ederken başıma bir şey gelecek ise bunu şeref 
sayarım. Mağdur olmaktan asla şikâyetçi deği
lim. Allah beni gaddarlar arasında bulundur
masın. Bu mevzua şahsi endişelerle temas ettiğim 
zannedilmesin. 

Muhterem arkadaşlar; adaleti adalete mah
kûm ettirmek ve onu siyasi kin ve ihtirasların 
bir tatmin vasıtası haline getirmeye çalışmak hiç 
şüphesiz Devleti temelinden sarsar ve cemiyette 
huzur ve emniyet namına bir şey kalmaz. Onu 
iptidai bir cemiyet menzilesine indirir. Temel
siz mülk ayakta duramaz, yıkılır. Bunun için
dir ki, «El adlü esasül mülk» denmiştir. Adaleti 
siyasi kin ve ihtirasların bir tatmin silâhı men
zilesine indirmenin tehlikeleri sadece cemiyete de 
münhasır değildir. Dünya kuruldu kurulalı silâ
hın sahibine sadakati görülmemiştir. Bir gün 
ona karşı da başkaları kullanabilir. Namık Ke
mal'in meşhur beytini hatırlarsınız; 

«Bulunmazsa adalet milletin efradı beyninde 
Batar bir gün zemine arşa çıksa payei devlet» 

ne fabrika para edermiş ne baraj para edermiş, 
ne diğer maddi varlıklar para edermiş. Bu yolu 
tutanlar enkaz altında kalan Hitler gibi bir gün 
enkaz altında kalırlarmış. (Sağdan, bravo sesleri, 
alkışlar) Size adaleti adaletsizliğin bir vasıtası 
yapmanın adaleti bir ip çeken haline getirmenin 
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tehlikelerini arz edebilmek iğin müsaade ederse
niz tarihî bir vesika okuyacağım. 

(Evailde efendimizin ecdadı izamından bâzı
ları o asırların hükmünce iki günde bir vezir başı 
keserlerdi. Bunların çoğu zulmü sarih olmakla 
gayeti bunu yapanlara zalim ve gaddar derlerse 
de şan ve namuslarına bir şey dokunmazdı. Her 
ne kadar bulunduğumuz asra sığmazsa da, keşke 
efendimiz murat buyurduğu adamları bilâsual 
idam etmiş olsa idi, namusu devlet için daha 
hayırlı olurdu.) 

Bu sözler mahkeme adı altında bir cellâtlar 
heyetini teşkil eden Sultan Abdülhamid'e Mithat 
Paşanın tevkifhaneden yazdığı mektuptan alın
mıştır. Bu cellâtlar heyeti Rusçuk Eski Naibi ve 
Mithat Paşanın tabiriyle «Rüsvayı âlem» olan 
Sürura Efendinin başkanlığında kurulmuştu. 
İrtikâp ve irtişa ile melûf olan Sürura Efendiyi 
Tuna Valisi bulunduğu zaman Mithat Paşa vazi
fesinden azletmişti. Çünkü namuslu bir adam 
hırsızı tutamazdı. 

Muhterem arkadaşlar; iktidarın zihniyetin
den ve elindeki baskı vasıtalarından milletçe du
yulan endişeleri ifade ederken hâkimlerimizin 
şahısları ve enfüsiyetleri hakkında menfi bir 
hüküm vermekten uzağız. Istipdat devrinde Na
mık Kemal'i beraat ettiren Abdüllâtif, Suphi 
Paşalar, Fatih'in Fermanını yırtıp atan kadılar 
gibi bugün hâkimlerimizin büyük ekseriyetinin 
adalete bağlı kalmayı namus telâkki eden bir zih
niyetle çok ağır şartlar içinde feragatle çalıştık
larına ve memlekete hizmet ettiklerine kaaniiz. 
(Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) Bununla bera
ber. ifsadedici şartların yerini hâkimlere huzur 
ve vatandaşlara müesseseden gelen gayrişahsi bir 
emniyet hissi verecek bir sisteme bırakmasını te
menni etmekteyiz. Demokrat Partinin taahhüdü, 
demokrasinin ve siyasi emniyetin şaşmaz şartı da 
budur. 

Hükümetin bir hâkimi rızası hilâfına bir 
yerden bir yere nakil etmesine veya tekaüde 
sevk etmesine veya cezalandırmasına imkân 
vrmeyen modern anayasada bu görüş zaruretin 
ifadesidir. Alman Anayasası bunlardan biri
dir. Adalet o kadar yüksek bir mevkii işgal 
etmektedir ki, Devletin bütün tasarrufları onun 
murakabesine tâbidir. Geçenlerde gazeteler de 
yazdı. Alman Reisicumhuru bir kararından do
layı Anayasa Mahkemesi huzurunda hesap ver-
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i mektedir. Bizde ise siyasetle uğraşan bir Cum

hurbaşkanı hakkında geçen yıl bütçe müzake
releri vesilesiyle iki kelimelik nezih bir ten
kidin yapılmasına bile müsaade edilmediğini 

I hatırlarsınız, işte aramızdaki fark. 
Muhterem arkadaşlar; temelden çatıya doğ

ru çıkalım. Anayasamıza vp adalet cihazımızın 
durumuna temas ettik. Şimdi de idare ciha
zımızın içinde bulunduğu şartları tahlil ede
lim. 

Muhterem arşadaşlar; demokrasi ve hukuk 
devletinin en basit şartı şüphesiz kanun hâ
kimiyeti ve müsavat prensibidir. Bu gayenin 
gerçekleşmesi ise kanunları tatbik mevkiinde 
buluna Devlet memurlarının şahıs ve zümrele
rin emir ve arzularına tâbi olmaktan kurtarıl
maları ile yani memur ve hak ve haysiyetinin 
keyfi ve indî takdirler dışında tutulması ve 
ve kanunların teminatı altına almmasiyle müm
kündür. Nitekim Demokrat Parti siyasi mü
cadelede idare cihazının yıpranmasını ve tür
lü yollarla millet haklarına el uzatmasını me
murları iktidarın ihtiraz, keyif ve hevesine 
karşı koruyacak kanun hükümlerinin bulunma-
masiyle izah ederdi ve o zamanki teminatı kâfi 
bulmazdı. 

Seçim Kanununu hazırlayan ilim heyetine 
verdiği cevapta; Demokrat Parti bu hakikati 
tebarüz ettirmişti. Seçim beyannamesiyle ve Hü
kümet programiyle de bu teminatı tesis ede
ceğini mükerreren vaad ve taahhüt etmişti. Bü
tün bu vaadlerini unutan Demokrat Parti, iki 
Mayıs 1954 seçimlerinden sonra çıkarılan bir 
tasfiye daha doğrusu daimî endişe ve tehdit 
kanuniyle memurların hak ve haysiyetlerini 
hiçbir murakabe tanımıyan siyasi bir takdirin 
zebunu kılmış ve teminat fikrini tamamiyle or
tadan kaldırmıştır. 

Tasarruflarını mâkul ve meşru ölçülere göre 
yapacağından emin bir iktidar, Anayasanın ta
nıdığı ve hukuk devleti fikrinin temeli olan ka-
zai murakabeden elbette kaçmazdı. Bu suretle 
iktidar keyfini kanun haline getirmiş ve memur 
için hiçbir emniyet duygusu kalmamıştır. Bu 
şartlar altında tarafsız bir idareden asla bahse
dilemez. Ne olacak bunun neticesi? Telefonu aça
caksınız, umum müdür ya dediğinizi yapacak 
veya çekilip gidecek, başka çare yok. 

Muhterem arkadaşlar; içinizde memuriyetten 
gelmiş olanlar vardır. Gün gelir tekrar memuri-
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yete dönebilirsiniz bir an için elinizi vicdanınıza 
koyunuz; böyle kanunların tatbik edildiği bir 
memlekette kendinizi siyasi tazyikler karşısında 
emniyet altında hissedebilir misiniz? Elbette ki, 
hayır. Kaymakam veya vali parti başkanının ve
ya nüfuzlu bir partilinin arzusuna râm olma
dığı takdirde işinden atılmak tehlikesiyle karşı 
karşıya bulunacaktır, Demokrat Partinin me
murlara karşı tutumunu ifade için bir hâdiseyi 
zihinlerinizde canlandırmak isterim. 1954 seçim
lerin d< radyoda bir vesika okumuştum. Demok
rat Parti Kırşehir il İdare Kurulu ile Haysiyet 
Divanı yaptıkları müşterek bir toplantı sonunda 
Kaman'daki bir banka memurunun vazifesinden 
alınmasını Demokrat Parti Genel Merkezinden 
bir telgrafla istiyorlardı. Particiler devlete hâ
kim, olmak iddiasındadırlar. Bütün bu hareket
leriniz yüzünden münevverleri ve memurları 
aleyhinize çevirdiniz. Bir iktidar düşününüz ki; 
münevverler ve memurlar onu istemiyor; böyle 
biri iktidar kendisini kendi fiiliyle mahkûm etmiş 
olur. 

Muhterem, arkadaşlar; işin hüzün verici ta
rafı, bu yolu tutan iktidarın memurlar hakkın
daki bütün tasarrufların keyfîliğe imkân vermi-
yen objektif esaslara göre cereyan etmesi lüzu
munu programına almış bulunması ve siyasi taz
yiklere mukavemet edebilecek tarafsız bir idare
nin ancak bu suretle kurulacağı fikrinin yıllarca 
bayraktarlığını yapmış olmasıdır. Bu yollarla 
memurları ve dolayısiyle bütün vatandaşları da
imî bir huzursuzluk ve emniyetsizlik içinde bu
lunduran partizan bir idarenin ve mesuliyetsiz
lik sisteminin bütün şiddet ve taassubiyie de
vamı sağlanmıştır. Çekilmez hayat güçlüklerine 
inzimam eden bu mânevi huzursuzluğun idarede 
verimi azaltacağı da açık bir hakikattir. İktida
rın bu sahadaki taahhütlerine ihanetinin ve me
mur züınresindeki huzursuzluğun en bariz aksül-
âmeli ise bir memur şehri olan Ankara'da 1957 
seçimlerini kaybetmiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; buraya kadar verdiği
miz izahat açıkça gösteriyor ki; iktidar dilediği 
kanunları yapmak ve bu kanunları teminattan 
mahrum memurlara dilediği gibi tatbik ettirmek 
imkânına sahiptir. Yani vatandaş için hukuktan 
ve müesseselerden gelen bir emniyet ve huzur 
duygusu yoktur. Vatandaşları bu derecede hu
zursuzluk ve emniyetsizlik içinde yaşatan bir 
iktidar her iktidarın maddi imkânlar nispetinde 
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S ele alacağı alelade devlet faaliyetlerinin ve âmme 

hizmetlerinin hikayesiyle öğünebilir mi? Bu çok 
feci ve hayati hakikatleri örtebilir mi? Şüphesiz 
ki, hayır. Biz, bir avuç. yemle tatmin edilecek 

< bir tavuk sürüsü değiliz. Hak istiyoruz, huzur 
istiyoruz, hürriyet istiyoruz. (Sağdan, alkışlar, 
bravo sesleri) İşte iktidara bunu anlatamıyoruz. 

I Muhterem arkadaşlar; Anayasamız adalet ve 
I idare cihazımız üzerinde fikirlerimizi arz etmiş 
1 bulunuyoruz. Şimdi de üniversitelerimiz üzerin-
1 de duracağız. 

iktidar, 1954 ten bu tarafa aldığı şiddet ted-
I birleriyle demokratik müesseseler içinde müstes

na bir mevkii ve fikir hürriyetinin mihrakı olan 
I üniversiteleri de siyasi baskı altına almayı ih-
j mal etmemiştir. Memleket meselelerini ilmin ışı

ğı altında tetkik ve tahlile tâbi tutmaları görüş 
j ve tenkidleriyle, cemiyeti ve siyaset adamlarını 
I aydınlatmaları tabiî bulunan profesörler iktida-
I rın hoşuna gitmiyen mevzularda yazamaz ve ko-
I nuşanlaz hale getirilmişlerdir. 

NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Öyle 
şey yok. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Delil-
I lerini söyliyeceğim. 
1 İlmî ve hakikati rehber almıyan siyasetin 
I milletler için ancak ıstırap ve felâket getirdiği 
I de tecrübe ile sabittir. Bu itibarla memlekete za-
j rar verenler her türlü ikbal ve refah endişesin-
I den sıyrılarak hakikati haykıranlar değil, gün-
j lük politika damgasiyle vicdanları baskı altında 
i tutmak istiyenler ve onları riya ve alkışın ınes-
I ti ligine sürükliy enlerdir. (Sağdan, bravo sesleri, 
I alkışlar) «Dost acı söyler» atalar sözü bu haki-
I katin veciz bir ifadesidir. Bir profesörün bilhas-
J sa mesleki ile alâkalı bir hakikati ifade etmesin-
I de fikrini söylemesinde âmme menfaatleri bakı-
I mmdan hiçbir zarar ve mahzur düşünülemez. 
i Profesör bir kaymakam değildir ki, vatandaşa 

farklı muamele yapmasından endişe edilebilsin. 
Bir taraftan çıkardığınız kanunlarla bütün me-

I muriarı politikanın emrine verirken Öbür taraf
tan bir profesörün kanaatini izhar etmesine ta
hammül edemiyorsunuz. Bu mevzuda da tezat-

I 1ar içinde bulunuyorsunuz. Bunları belirteceğim. 
I Demokrat Parti programının 11 nei madde-
I siyle profesörlerin siyasi partilere girmelerini ve 
j siyasetle iştigallerini dahi mesleklerinin mahi-
l yetlerj İtibariyle tecviz etmekte, bunda zarar de-
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ğil, cemiyet için fayda görmektedir. Bu görüş 
icabı muhalefette iken profesörlere parti idare 
heyetlerinde vazife vermekte onlardan faydalan
makta hiçbir mahzur görmemişti. Misal olarak 
arz edeyim; muhterem profesör Nihat Reşat Bel-
ger Demokrat Partinin İstanbul İl Başkanlığını 
ve idare Kurulu Üyeliğini yapmıştı. Bugün de 
Demokrat Partiye kayıtlı profesörler vardır. Bir 
profesör partiye kaydolabilir, siyasetle uğraşabi
lir ama kanaatini açıklıyamaz demek anlaşılır 
şey değildir. Kanaatini aeıklamıyan bir adam 
nasıl siyaset yapabilir? Bu muammanın çözül
mesi lâzımdır. 

Demokrat Partinin bugünkü zihniyet ve tat
bikatı taahütlerinin bu noktasına da açık bir ria
yetsizlik teşkil etmektedir. Bu zihniyet o kadar 
tehlikeli tezahürler göstermektedir k i ; bir ana
yasa profesörünün teşriî bir tasarrufunu Ana
yasaya aykırılığını ifade etmesi iktidar organ
larında esefle ifade edeyim ki ; «Maskaralık» 
olarak tavsif edilmektedir. Hani haysiyetleri ko
ruyacak kanunlarımız vardı. Yaptığınız maska
ralıktır, sözünü ben size söylesem ne dersiniz 
bana. Ankara Savcısının zaman zaman gazete
lerde beyanatı çıkar. Savcı değil de sanki De
mokrat Partinin Genel Sekreteridir. Edası bu
dur. (Ben âmme vicdanının mümessiliyim) der. 
Fakat âmme vicdanını yaralıyan, muhalefet 
mensuplarının şereflerine vâki tecavüzler karşı
sında, bir profesöre maskaralık isnadeden yazı
lar karşısında sesini çıkarmaz. Bu sükûtun kar
şılığı olarak da, Sırrı Atalay arkadaşımızın bi
raz evvel dediği gibi çift maaş alır oturur. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

Meclis dokunulmaz, tasarrufları tenkid edil
mez bir varlık mıdır? Meclisin kararlarını ten
kid edenlerin maskaralık ile itham edilmesi tek 
parti idarelerine has olan «şef yanılmaz» düstu
runu devam ettirmek istiyen bir zihniyetin teza
hürüdür. Demokraside hiçbir şahıs veya mües
sese dokunulmaz bir tabu telâkki edilmez. Her 
şey ve herkes tenkid ve murakabenin hedefidir. 
Esasen Meclis de bir tenkid ve murakabe mües
sesesidir. Hareketlerinizde taahhütlerinizde iha
net var bir. Tezat var iki. Bundan bir müddet 
evvel Fuzuli'nin dört yüzüncü senei devriyesi 
dolayısiyle yapılan bir törende bir profesör ikti
darın emsalsiz kalkınma hareketlerinden bah
setmiştir, Kalkınma mevzuu iktidar ile rnuha-

1.1958 C : 2 
lef et arasında daimî bir münakaşa mevzuu de
ğil midir? Böyle bir mevzuda sizi methetti diye 
bu profesör taltif edilirken, Anayasa hükümleri
ni ihlâl hattâ bize göre tahrif eden bir içtüzük 
tadili mevzuunda görüşlerini açıklıyan bir ana-

: yasa profesörünün vekâletin emrine alınması ve 
maskaralıkla itham edilmesi ayrıca hüzün verici 
bir samimiyetsizlik örneğidir. Açıkça anlaşılı
yor ki, iktidar profesörlerin mücerret günlük 
politika ile iştigalinden değil tenkidinden şikâ
yetçidir. İktidar kendisini tasvip ve alkışlama 
hürriyetini profesörlere tanımaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; konuşma uzadı. Ne 
| yapalım sekiz aylık mesafeyi alıyoruz, kusura 
I bakmayın (Gülüşmeler) Mânevi şartlarımızın 
İ ve hukuki bünyemizin tahlil ve teshiline devam 

edelim. 
Anayasa, adalet ve idare cihazı ve üniversite 

üzerinde naçizane görüşlerimizi arz ettik. 
FETHİ OEKLİKBAŞ (Burdur) — Basın, 

basın... 
OSMAN BÖLÜKBASI (Devamla) — Tamam 

; oraya gelmiştim. 
j Demokratik bir nizamın hattâ insanca bir lıa-
| yatın payidar olması için basın hürriyeti zaruri-
I dir. Teşhirin, tenkid ve ikazın olmadığı bir ınem-
I lekette işlerin yolunda gitmesine imkân yoktur. 
, Fakat ne talihsizliktir ki, bütün milletlerin tari-
i hinde tenkid yapan düşman sayılmış, dalkavuk-
; luk edenler de dost. Şu tenkidin ne zararı vardır? 
i Dinliyen vatandaş söyliyenin iyisini alır, kötüsü-
ı nü atar, hükmünü verir. Vatandaşın idrakine iti-
;• mat varsa endişeye mahal yoktur. 
I NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — Va-
i t andaş hükmünü verdi. 
1 OSMAN BÖLÜKBASI (Devamla) — Öğün-
i me, öğünme, ölmez, .sağ kahr da Nevşehir'den 
I adaylığımı koyarsam o zaman görürsün. 

NECMEDDİN ÖNDER (Nevşehir) — 1961 
seçimlerinde görürüz. 

OSMAN BÖLÜKBASI (Devamla) — Yahu 
uzaktan adımız 20 bin rey aldı. Sen ne aldın? 
Tenkidin yapıcısı olur, yıkıcısı olur gibi ince ve 
keyfî ölçülerle tenkid hürriyeti daima ortadan 

\ kaldırılmak istenmiştir. Milletlerin tarihinde 
i kuş kadar beyni olmıyan kifayetsiz bir insanı sen 
i dâhisin, memleketi ancak sen payidar edersin gi-
; .bi sözlerle zivanadan çıkarıp memleketin başına 
i belâ eden dalkavuklara karşı hiçbir tedbir alınma-
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mış, hiçbir kanun çıkarılmamıştır. (Sağdan, bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar.) Bence kanunu dal
kavuklar için çıkarmalı, hakikati söyliyenler için 
değil. (Soldan, ne biçim sözler bunlar, lâkırdı mı 
söyledin sanki, sesleri) Umumi bir konuşma ya
pıyorum. Niye almıyorsunuz, gürültü yapıyorsu
nuz. Tenkidin zararını kabul ediyorsun da dalka
vukluğun zararını niye kabul etmiyorsun? Bu te
mennim kanun tekniğine uymuyorsa reddedersi
niz. (Soldan, uygun değil, sesleri) Olabilir. Ka
nun tekniğine uymuyorsa reddedersiniz. (Sağdan, 
gülüşmeler), (Soldan, ahlâk meselesi, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar; meşhur bir söz vardır; 
güzel söz, doğru söz ne kadar tekrar edilse o ka- „. 
dar faydalıdır, derler. Müsaade ederseniz size bir 
vesikadan bir parça okuyacağım. Amerika Cum
hurbaşkanlarından Tomas Jeferson söylüyor : 
«Bana Parlâmento müessesesi mi, adalet müesse
sesi mi, yoksa basın hürriyeti mi? Diye sorsanız 
size basın hürriyetini tercih ediyorum, diye ce
vap veririm. Eğer basın hürriyeti olursa o mem
lekette Parlâmento da kurulur, adalet de tesis 
edilir, dürüst seçimler de yapılır, suiistimallerle 
de mücadele edilir ve her şey yerine gelir. Fakat 
matbuat hürriyeti blmıyan bir memlekette bunlar 
mevcudolsalar dahi orada ne parlâmentonun mev
cudiyetinden, ne seçim hürriyetinden, ne vatan
daş haklarından bahsetmek mümkündür. Matbu
at hürriyeti olmıyan bir memleketteki Devlet bir 
kabile Devleti olmaktan ileri gidememiştir.» 

Jefferson'un bu sözlerindeki derin mânaya 
bütün varlığımızla iştirak etmemek mümkün de
ğildir. Nasıl havanın olmadığı bir yerde bir canlı 
yaşıyamazsa, basın hürriyetinin olmadığı bir 
memlekette de demokrasinin, adaletin, fazi
letin ve bir kelime ile insanca bir ha
yatın payidar olmasına imkân yoktur. Bu, 
sebepledir ki, bütün demokrasilerde ve hu
kuk devletlerinde basın, Devlet bünyesi içinde 
manen dördüncü bir kuvvet olarak telâkki edil
miştir. Eakip tanımak istemiyen, hakikate dayan-
mıyan ve halkı karanlık içinde avutmak ve istis
mar etmek istiyen sistemler ise basın hürriyetinin 
baş düşmanı olmuşlar ve onu susturmanın yolunu 
da bulmuşlardır. Bu hareketlerini de kendilerine 
has samimiyetsizlikle vatan ve millet menfaatleri
ne hadim olmak, şeref ve haysiyetleri korumak 
bahanelerinin gölgesinde gizlemeye çalışmışlardır. 
Muhalefette iken Menderes de bu görüşü Jaffer-
son'dan da bizden de, daha veciz bir şekilde ifa-
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de ve müdafaa etmekte idi. Vaktimiz olsa idi 
bu sözleri bir kere daha tekrar etmek ve hafıza
larınızı tazelemek bizim için büyük bir zevk olur
du. 

Bizde basın hüriyeti var mıdır? Anayasamıza 
göre vardır. Ama fiiliyatta basın hürriyeti var 
mıdır, basın hürriyetinin şartları nedir? Hemen 
ifade edelim 'ki; bugünkü fiilî ve hukuki şart
lar içinde (bizde 'basın hürriyeti 'bir gölgeden 
ibarettir. Bilhassa 1956 da 4 ncü Menderes Hü
kümeti programının, bir tarafa bırakılmasiyle 
başlıyan yeni şiddet 'hareketi neticesinde çıka
rılan (bir kanun (basın, toplantı ve söz hürriyet
lerini çok seyyal suç unsurlarının ve çok ağır 
cezaların teöıdidi altına koymuştur. O zaman da 
ifade ettiğim üzere (bu hürriyetler hedmedilmiş-
tir. Buna rağmen iktidar organlarının ve men
suplarının muhalefete ve mensuplarına tecavüz 
imtiyazları devam etmiştir. Demokrat memleket
lerde benzeri bulunmıyan bu çok seyyal ve teh
likeli (hükümlerle «Kanunsuz suç ve ceza olmaz» 
diyen hukukun temel prensibi de ihlâl edilmiş
tir. Diğer orta halli vatandaş, hukukçu Ibir va
tandaş bile Ibu kanundaki «uçların hudut ve şü
mulünü tâyin edememektedir. Bu kanunun tat
bikatına ait bir misal arz etmek isteriz: Bursa'-
da intişar eden «Çivi» adındaki ufak bir gazete
de şöyle ıbir fıkra çıkıyor: Birisi bir gazete ba
yiine «Hürriyet var mı?» diyor. 'Tafbiî Hürriyet 
gazetesi kastediliyor. Bayi «yok» diyor. Bunun 
üzerine aynı adam «hayat» var ımı? diyor. Bayi 
cevap veriyor: «Hürriyetin olmadığı yerde ha
yat olur mu?» Tenkidin bundan masumu ve 
bundan nezihi olamaz. Bu fıkra memlekette hür
riyetlerin kısıldığını ifade .ediyor. Bu fıkradan 
dolayı yazan bir sene hapse ve para cezasına 
malhkûm ediliyor. (Gazetenin sahibi de 100 Ibin 
lira para cezasına mahkûm ediliyor. Suç, Dev
letin siyasi itibarım kırmaktır. 

MEHMET ERDEM (Bilecik) — Dana ev
vel de mahkûm oldu. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Daha 
evvel mahkûm olabilir, o başka. Ben kanunun 
ne kadar tehlikeli ve elâstiki olduğunu ifade et
mek istiyorum. 

MEHMET ERDEM (Bilecik) — Masum de
ğildir. 

OSMAN BÖDÜKBAŞI (Devamla) — Zatıâ-
liniz bin kere nıaihkûm olsanız masum iseniz ma
sumsunuz'. 
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MEHMET ERDEM (Bilecik) — Mahkeme 
kararı var. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
kanunun ne kadar tehlikeli olduğunu ne gibi an
layışlara müsait bir kanun yapılmış olduğunu ifa
de ediyorum. Böyle bir kanun medeniyetin ese
ri bulunan, kanunsuz suç ve ceza olmaz prensi
bini tahribeden bir kanundur. 

Sayın ismet inönü, geçen yıl söylediği nutuk
ta bu kanunu tenkid etmişti, istanbul'da tertib-
ettiği bir basın toplantısiyle kendisine cevap ve
ren Menderes; ingiltere'de bir adamın evvelce 
mahkûmiyeti bulunduğunu yazan bir kimsenin, 
mahkemeye tesir etmek kastiyle hareket ettiği 
kabul edilerek hâkim tarafından cezalandırıldı
ğını söylemiştir. Ama kendisi mahkemenin ka
rarı cebindeymiş gibi Bölükbaşı'nm mutlaka ce
zalandırılacağını meydanlarda söyliyebiliyor, 
ona tecavüz edebiliyor. Hangi Başvekil bunu ya
pıyor? Hâkimi vazifesinden atabilecek olan Baş
vekil yapıyor. Acaba bu hal adalete baskı değil 
midir? ispat hakkı bu memlekette yoktur. Ada
letin istiklâli bir efsaneden ibarettir. Kısaca ba
sım kımıldayamaz hale sokan hukuki bir atmos
fer meydana getirilmiştir. Diğer taraftan bası
nın can damarları iktidann elindedir, içinizde 
gazeteci olan arkadaşlar vardır. Kendileri hâtı
ra ve hafızalarını yoklasmlar. Basının kâğıdı, 
mürekkebi, resmî ve hususi ilânı ve dövizi hiç
bir ölçü ve teminata bağlı olmadan politika ve 
Hükümet adamlarının takdirine bırakılmıştır. O 
politika adamları ki, resmî ve âmmeyi alâkalan
dırdığı nispette hususi hayatları basının tenkid 
ve murakabesine tâbi olmak ieabeder. Basın ki
mi tenkid eder? Politika adamlarını ve Hükümet 
adamlarını. Hatalı yolda gidiyorsa bu Başvekil 
kifayetsizdir, memleketi batıracak adamdır di
yecektir. Can damarları bu nevi adamların elin
de olursa basın için hürriyet ve emniyet bahis 
mevzuu olabilir mi ? Bu şartlar altında basın hür
riyeti ancak iktidar adamlarının lütuf ve mü
samahası nispetinde mevcuttur demek tabiî ve 
zaruridir. Şahısların her gün değişen mizaç ve 
müsamahasına bağlı bir hürriyet telâkkisinin ise 
demokraside şüphesiz yeri yoktur. Durumu kısa
ca ifade etmek icabederse basın, haliyle Demok-
lesin kılıeı altında çalışmaya mahkûm edilmiş
tir, denilebilir. 

Dilediğinize döviz verirsiniz. «Havadis» Ga
zetesi gibi en mükemmel makinaları getirtir, 
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| istemezseniz vermezsiniz, matbaa muattal kalır. 

Dilediğinize ayda yüzbin liralık ilân verirsiniz, 
canınız istediği zaman beş bine indirirsiniz ve
ya hiç vermezsiniz. Hükümet kanuni salâhiye
ti olmadığı halde hususi ilânlara da el koymuş 
herkesi kendine muhtaç ve minnettar kılmak 
istemiştir. Bu mesele Meclisin hassasiyetle üze
rinde duracağı bir meseledir. 

SUAT BAŞOL (Zonguldak) — «Düşen not
ları kasdederek» yaprakların dökülüyor topla, 
Bölükbaşı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Dö
külsün zararı yok. Benim dökülen yapraklar 
toplanır ama sizin yapraklarınız bundan sonra 
toplanmaz. Hazanınız başladı. (Sağdan gülüş
meler) 

Muhterem arkadaşlar; büyük bir ekseriyeti 
okuyup yazma bilmiyen vatandaşların memle
ket hakikatleri ve hadiseleriyle temasa gelme
lerinin ve tenvir edilmelerinin bilhassa müessir 
vasıtası olan toplantılar da bir kanunla orta
dan kaldırılmıştır. Anayasamız ne der? «Top
lantı Türklerin tabiî hakkıdır.» Kanun vâzıı bu 
hakkı tanzim eder. Fakat tanzim bahanesiyle 
hedmedemez. Meşrutiyetten beri mer'i olan 
Içtimaatı Umumiye Kanunundan Demokrat 
Parti muhalefette bulunduğu yıllarda bol bol 
faydalanmış ve bu sayede inkişaf edebilmişti. 
Bu kanunun kaldırılmasiyle açıkta siyasi top
lantı yapmak imkânı vatandaşın elinden alm-

I mıştır. O halde müddetini iktidann istediği gi-
I bi kısaltabileceği seçim devresi dışında Anaya

sanın bu hükmü mer'i sayılamaz. Seçimlerdeki 
propaganda müddetini iktidar dilerse bir güne 
de indirebilir. Bu takdirde toplantı hakkı var 
mıdır diyeceğiz? Bu kadar kısa bir devrede 

I muhalefetin vatandaşları kemaliyle tenvir ede-
I bilmesine imkân var mıdır? Bu kadar bir za-
I man zarfında vatandaşlan tenvir mümkün ol-
I sa idi Demokrat Parti liderleri vaktiyle dört 
I yıl boyunca meydanlarda mütemadiyen konuş-
I mazlardı. Kısaca bu kanuni.\ iktidar muhale-
I fetin tenvir imkânını ve vatandaşların da te-
I nevvür etmek hakkını elinden almıştır. 

I Kanunun Keyfî ve indî tatbikatı ise umumi 
I efkârı işgal eden ayra bir huzursuzluk ve ıs-
I tırap kaynağı olmuştur. Bu indî ve keyfî tat-* 
I bikata mâni olunması için hâdiseler ve şikâ-
j yetler kendisine intikal ettirildiği halde mesul 
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hükümet vazifesini yapmamış, kanunun mâna
sı zamana, yere ve şahsa göre değişmekte de
vam etmiştir. Bu keşmekeşi bir tamimle öıı-
liyemiyen hükümet hangi hükümettir? Hâkimle
re tamim gönderen «kanunları benim anladığını 
gibi anlayıp tatbik etmezseniz sizin hakkınız
da cezai takibat yaparım» diye tehditlerde bu
lunan Hükümet. Mebuslar vatandaşlarla temas 
ederken esefle ifade edeyim ki ; bir eroin ka
çakçısı gibi polis takibine mâruz kalmıştır. 
Ahmet Bilgin arkadaşımız Erzincan'da hama
mın göbek taşma kadar takibedilmiştir. Biz
zat ben bütün seyahatlerimde takibedildim. 
Bir tarafta muhaliflerin elinin sıkılması, kon
grelerde hatiplerin alkışlanması, muhalif mil
letvekillerinin vatandaşlarla teması menedilir-
ken diğer taraftan iktidar liderleri için muaz
zam karşılamalar, gösteri yürüyüşleri meydan 
toplantıları tertibedilmeye devam olunmuş, 
hulâsa muhalefet için memnu olan ne varsa 
iktidar için mubah sayılmıştır. Kanunu açıkça 
ihlâl eden bu hareketler karşısında mesuliyet 
sahipleri harekete geçmek lüzumunu hisset
memişler, bilâkis bu hareketlere fiilen iştirak 
etmişlerdir. Bu maksatla Devletin bütün imkân 
ve vasıtaları da kullanılmaktadır. Hamdi On
gun, Koraltan için İçel'de tertibedilen karşı
lama törenleri çok iyi hatırlar. Başvekil, 
kendisi için İzmir'de tertibedilen mey
dan mitinginde, güneş battıktan sonra ko
nuşmalarına d,evam etti ve muhalifler en ağır 
tecavüzlere mâruz kaldılar. Başvekil muhalefeti 
esrarkeşlere ve afyonkeşlere benzetti. Bu söz
leri söyliyen Başvekil bu memlekette şeref ve 
namusların başnıüdafii olması icabeden adamdı. 

Toplantıda söylenen mütecaviz nutuklar-
Devlet radyosiyle bütün memlekete duyurul
maktadır. Hükümet icraatını halka duyurmak 
bahanesinin siperine çekilmek suretiyle bu iş 
yapılmaktadır. Sorarım size; muhalefete söv
mek de mi Hükümet icraatıdır. (Sağdan, gülüş
meler) . 

Muhterem arkadaşlar; nüfusunun büyük ek
seriyeti okuyup yazma bilmiyen bir memleket
te radyo basından daha tesirli bir tenvir ve 
telkin vasıtasıdır. Demokrat Partinin radyo
dan istifadesine imkân vermiyen Halk Parti
sine vaktiyle ne diyordunuz? «Milletin para-
siyle kurulan radyo Halk Partisinin dü-

divordımuz. Bu sözlerinizi düğünü çalamaz» 
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biraz evvel Sırrı Atalay arkadaşımız sizlere 
hatırlattı. Demokrat Part i muhalefette iken 
merhum Eskişehir Milletvekili İsmail Hakkı 
Çevik'in imzasiyle Meclise bir kanun teklifi 
sunmuştu. Bu teklifte «her parti haftada iki 
saat radyoda konuşabilmelidir, demokrasinin 
kurulabilmesi ve halkın hakikatleri öğrenebil
mesi için bu lâzımdın» diyordunuz. Bunu söy-
liyenler iktidara geldiler ne yaptılar? Sözleri
ne sadık kaldılar mı? Maalesef hayır. Halk 
Partisi zamanında hazırlanan Seçim Kanunu
nun partilere tanıdığı konuşma hakkını da 
1954 seçimlerinden sonra ortadan kaldırdınız. 
Muhalefetin sesini radyo ile millete duyurma-
dınız. 

Hiç şüphesiz kendine güvenen pehlivan si
zin yaptığınız gibi minderden bu tazda kaçmaz. 
Söyleyip de tutmadığınız vaitlerin hangi birini 
hatırlatayım. 

1955 Bütçe müzakerelerinde Maliye Vekili
nin nutku bugün olduğu gibi radyodan millete 
duyurulmuştu. Muhalefet kendi tenkidlerinin 
de radyo ile millete duyurulmasını istemişti, ö 
zaman Başvekil kürsüye gelerek, bundan soma 
Maliye Vekilinin nutkunun radyodan millete du-
yurulmayacağmı vadetmişti. Her sözü gibi bu 
sözü de tutulmamıştır. Maliye Vekilinin iki 
gün evvel söylediği sözler o muhteşem rakam
lar, hakiki durumu tahkik imkânına sahibolnu-
yaı; Türk Milletini hatalı kanaatlere sevk et
mek için radyoda saatlerce millete duyurulmuş
tur. Niçin bunu yapıyorsunuz? Tabiî kendini
ze güvenemediğiniz için. Madem ki millet hü
küm verecektir, hâkim odur, niçin iki tarafın 
sesini birlikte duyurnıuyorsımuz? Siz radyo de
nilen aletle on milyona hitabediyorsunuz, benim 
meydanda toplanan beş yüz kişiye hitap etme
me müsaade etmiyorsunuz. Seçim zamanını bek
le diyorsunuz. Demokrasi bu mudur? İnsaf bu 
mudur? 

Muhterem arkadaşlar, alınan" bütün bu ted
birlerle iktifa olunmadığı tek parti hâkimiyetini 
tesis için seçim kanunu da tahrip edildi. 1954 
seçimlerinden sonra Hükümet muhalefetin rad
yo konuşmalarından şikâyet ediyordu. O za
man basm ve radyo ile işlenecek suçlar hakkın
da bir kanun vardı. Muhalefete mensup bir 
kimse hakkında radyo konuşmasından dolayı, 
bir takip yapılmış mıdır? Suç olsa elbette ya-
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pılırdı. O halde ileri sürülen iddiaların hepsi 
birer bahaneden ibarettir. Haftada iki saat rad
yoda konuşma hakkı istediniz, Halk Partisi 
devrinde kabul edilen 10 dakikalık konuşma 
hakkını da elimizden aldınız. Bu suretle onları 
kötülemeye yüzünüz kalmadı (Gülüşmeler) Ah
lâkiliği temin için seçim kanununda tadilât ya
pılmış, hayır ahlâkiliği temin için yapılmış 
değildir bu tadil. Anadoluda bir tâbir vardır. 
«Yorulduğun yere han yaptırıyorsun» derler. 
İktidar da seçimlerde karşısına çıkan her engeli 
bertaraf etmek için bir kanun yapmaktadır. Bu 
tadil de böyle olmuştur. 

Dördüncü Menderes Hükümeti programında 
ise, Seçim Kanununda yapılan bu tadilin fay-
dasızlığı ifade ve eski hale rücu edileceği va-
dedilmiştir. îşte bir samimiyetsizlik örneği da
ha. Siz de ben de yoruldum. Üç saate kadar 
galiba nutkumu bitireceğim. (Sağdan, ve sol
dan gülüşmeler.) 

Muhterem arkadaşlar. Buraya kadar izaha
tımla memleketin nasıl bir atmosfer içinde bu
lunduğunu ifade etmiş oldum. Bu mânevi at
mosferi müsaade ederseniz hülâsa edelim. 

Rejimin teminatı yoktur; her türlü hak ve 
hürriyetler iktidarın keyfi takdirinin zebunu
dur, adalet istiklâlden, hâkim teminattan, me
mur emniyetten, üniversite muhtariytten, va
tandaş siyasi kanaatinden dolayı kendisinin 
veya bölgesinin cezalandırılacağı tehdidi al
tında seçim emniyetinden, dilediğini seçmek 
ve seçilmek haklarından, toplanma, cemiyet kur
ma, söz ve fikir hüıriyeti gibi tabiî hakların
dan, matbuattan tenkid, murakabe ve haber
leşme hürriyetinden, mebuslar Anayasa ile sağ
lanan haklarını emniyet ile kullanmak imkânın
dan mahrum edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
îşte bizler bu şartlar içinde seçime gittik. 

Seçime niçin gidildi? İktidar geçen her gü
nün kendi aleyhinde olduğunu, manen ve mad
deten yıprandığını hissediyordu; bir an evvel mu
kadder akibetten kurtulmak için seçime gitti. 

îşte yukarıda saydığım bu kötü şartların 
mecmuuna biz rejim buhranı diyoruz. Rejim 
buhranı nedir diyen, Menderes'e de bu su
retle cevap vermiş oluyorum. Seçime gitmek
ten muhalefet ne bekliyordu? Muhalefet bu 
rejim buhranına bir nihayet vermek ve bir hu
kuk Devleti kurup, rejimi teminat altına al-
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| mak niyeti ile seçime girdi. Seçimlere gider-

ken mevcut kanunları dahi kâfi görmediniz. 
Seçim Kanununda yaptığınız son tadilâtla va
tandaş hakları yeni darbeler yedi. Seçimlerde 
iki tez çarpıştı. Muhalefet partileri ayrı ayrı 
seçimlere gittiler, fakat rejim mevzuunda tez
leri müşterekti. Hepsi rejim buhranı olduğu
nu söylüyorlar, ve bunun halledilmesi için sa
rih fikirler ortaya atıyorlardı. Kılâsik demok
rasilerde mevcut bulunan bütün müessese ve 
şartları bu memlekete getireceklerini vadedi-
yorlardı. Siz ise şu rejim buhranı, diye, vasıflan
dırdığımız, memleketi manen boğan havanın de
vamını sağlamak ve gidişimizi millete tasdik, 
kendi kafanıza koyduğunuz rejimi tekemmül ve 
muhalefeti milletin reyi ile tasfiye ettirmek is
tiyordunuz. Hakikat bu. Neden hakikat bu? 
Muhterem Menderes, milletin karşısına çıktı, rica 
edercesine, hattâ tâbirimi mazur görün, yalva
rırcasına; «Ben bu muhalefetle çalışamam, ken
dilerine az rey verin, az muhalif milletvekili se
çin.» dedi. Böylece seçimlerde iki tez çarpıştı. 
Demokrasiyi istiyenlerle, istemiyenlerin tezi. Bu 
suretle seçim bir nevi referandum mahiyetini 
aldı. imkânsızlıklar içinde bunalmış olan muha
lefet dertleri ve dâvaları kısmen halka anlatabil
di. (Soldan, hepsini anlattınız, sesleri) 

NECDET ÎNCEKARA (îzmir) -<- Tek, tek, 
bütün köyleri dolaştınız. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Müsa
ade buyurun, radyoda Maliye Vekilinin nutku
nu millete dinlettiniz. Bizim ne dediğimizi halk 
radyodan duyuyor mu? Türkiye gibi, asırlarca 
baskı altında ezilmiş, ıstırap çekmiş ve halkın 
% 80 i okuyup yazma bilmiyen bir memlekette 
mânevi meseleleri, rejim meselelerini halka an
latmanın kolay olmadığını insaf sahipleri bilir
ler. (Sağdan : Alkışlar, soldan, söylenmeler) 

Bir kere muhalefete düşersen, ve bu şartlar 
da devam ederse derdin ne olduğunu o zaman 
daha iyi anlarsın, bekâra karı boşaması kolay
dır, derler. Bu seçimler nasıl bir atmosfer içinde 
cereyan etti? Şimdi onun üzerinde duralım, ik
tidar, hürriyetleri tahribeden mevcut kanunlarla 
iktifa etmedi, kendisini her türlü kanuni ve hu
kuki kayıtların dışında telâkki etti. Neler yaptı
ğını söyliyeceğim, açıkça din propagandası ya
pıldı. (Sağdan, bravo sesleri ve alkışlar) Falan 

I parti kâfirdir, dinsizdir, dendi. Gece yarılarına 
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kadar devam eden meydan mitingleri tertib-
edildi. 

NECMEDDÎN ÖNDER (Nevşehir) — Yalan 
söylüyorsun, müstakbel halife. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Bende 
halife olmak niyeti olsa, sizin Menderes gibi, 
«Halifeyi getirebilirsiniz» derim. Meydanlarda 
söylenen her türlü kanuni kayıtlar dışına çıkan 
mütecaviz nutuklar, devlet icraatı ile hiçbir alâ
kası olmadığı halde, radyoda millete duyuruldu. 
Partilerin radyoda konuşmaları 1954 seçimlerin
den sonra çıkarılan bir kamınla kaldırıldığı hal
de radyo iktidarın bir propaganda ve tecavüz 
aleti olarak kullanıldı. Bütün devlet imkân ve 
vasıtaları iktidara seçimi kazandırmak için se
ferber edildi. Askerî vasıtalar bile iktidar par
tisinin emrine verildi. Çorum'da bu durum fo
toğraflarla tesbit edilmiştir. Bu defa Çorum'a 
gittiğimde bu fotoğrafları gördüm. D. P. men
supları askerî G. M. C. 1er içerisinde. (Soldan, 
yalan sesleri, gürültüler, sağdan : Devam devam 
sesleri) 

Ben yalan söylemeye tenezzül edecek adam 
değilim. Bu sözü sahibine iade etmekle iktifa 
ederim. (Soldan : Gürültüler) 

REÎS — Müsaade buyurun efendim, rica ede
rim. Gürültü etmeyin, efendim. (Sağa, hitaben) 
Sîz de beyler, vazifemizi yapmakta bizi zor duru
ma sokmayın. Bizim vazifemizi kolaylaştırın. 
(Soldan : Fotoğrafları gösterin, sesleri) 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Çopur-
oğlu, fotoğraflar evdeyse lütfen getir de arka
daşları tatmin edelim. 

Seçim günü radyonun işlediği suçu, Yüksek 
Seçim Kurulu tescil etmiştir. Güya vatandaşı 
tenvir etmek endişesi ile bu yola gidilmiş, ne gü
zel bahane. Vatandaş seçimin neticelerini merak 
eder, ama seçim günü saat 2 de, falan vilâyetin 
filânca köyünde Halk Partisi, C. M. Partisi, Hür
riyet Partisi 0, 0 aldı, diyen neticeleri merak et
mez. Bunun mânası seçmenin maneviyatı üzerin
de tesir etmek ve muhalefete rey vermek isti-
yenleri bu yoldan alıkoymaktır. Başka türlü mü
dafaa edilir bir tarafı yoktur. Niye saat beşten 
itibaren neticeleri vermiyorsunuz, niye bu saati 
beklemiyorsunuz? Maksat açık. Muhterem arka
daşlar, şimdiye kadar hiçbir seçimde görülmemiş 
bâzı hâdiseler de cereyan etti. Bütün vatan sat
hına şâmil olarak cereyan etti. Yüzbinlerce, hattâ 
milyonlarca vatandaş reyini kullanmak imkânım. 
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bulamadı, bu kütük sakatlıkları mı, yoksa kütük 
oyunları mı diyelim? Nasıl oldu? 1950 de olma
mıştı, 1954 te olmamıştı, 1957 de ne arız oldu bu 
memlekete? Vatandaş aynı ismini kütükte bula
maz. Muhtarın tanzim ettiği kütük başka, sandık 
başındaki kütük başka. 

AHMET MORGÎL (Rize) — Bunu muhale-
fete mensup muhtarlar yaptı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Yal
ın/ bizim Kırşehir'de binlerce insan reyini ve
remedi. 1957 seçimlerinde cereyan eden yolsuz
luklar, kanunsuzluklar, kasti veya gayrikasti 
olsunlar göz önüne getirilecek olursa denebi
lir ki, bu yolsuzlukların ve kanunsuzlukların 
mahiyeti ve şümulü ve neticeye tesir derecesi 
bir tarafa bırakılırsa, 1957 seçimleri 1946 se
çimlerini tarihte yalnız bırakmadı. (Sağdan; 
Bravo sesleri ve şiddetli alkışlar, soldan; gü
rültüler.) 

Müsaade buyurun, ne diyorum, neticeye te
sir derecesi bir tarafa diyorum, (Soldan; şid
detli gürültüler) 

HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Yalan söy
lüyorsun, üç saattir seni dinliyoruz. 

REÎS — Rica ederim, gürültü etmeyin, va
zifemi kolaylaştırın. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Gayet 
tâbi, dinliyeceksin. Sonra ben yalan söylemi
yorum, Hayret, bu kadar söz söyledim, dinle
diniz, şimdi nasırınıza basmışım gibi neden kı
zıyorsunuz? (Soldan; gürültüler, yalan yalan 
sesleri) 

REÎS — Hüseyin Bey, rica ederim, müdaha
le etmeyin. Müsaade buyurun. Devam edin Os
man Bey, 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, muhalefet aleyhine olan bu kadar men
fi şarta rağmen netice ne oldu? Bir tarafta bü
tün Devlet imkân ve vasıtaları bulunuyor, yıl
lar boyunca vatandaş, tek taraflı propaşanda-
mn baskısı altında tutuluyor. (Soldan; yalan, 
sesleri) öbür taraf mahdut imkânlarla derdini 
vatandaşa anlatmaya çalışıyor. Netice ne ol
du? Türk milleti sizi reyleri ile ekalliyette bı
raktı. (Sağdan; bravo, sesleri, alkışlar, soldan; 
gürültüler.) 

HÜSEYÎN BAYRI (Bursa) — Siz ne yap
tınız? 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ben 
zindanda iken .seçilmek şerefine ulaştım. 
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REİS — Rica ederim, müdahale etmeyin. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Zin

danda iken seçilmenin şerefi bana yeter. Taşı
dığı mâna da size yeter. (Sağdan; Bravo, ses
leri alkışlar) 

HAMDİ BAŞAK (Sakarya) — Dediklerin 
gibi olsaydı seçilmezdik. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Ha. 
öyle ise söyliyeyim. Adnan Menderes, Kırşehir 
mebusları ile bir vesile ile karşılaştıkları zaman 
«sizi tebrik ederim, bütün gayretimizi sarf ettik, 
ama kazanmanıza mâni olamadık» demiştir. Kır
şehirliler gibi kararlı olan insanlara sizin yapaca
ğınız baskı tesir etmez. 

Binaenaleyh 1957 seçimlerinde sizin bilhassa 
1954 ten itibaren tuttuğunuz Demokrasiyi tahrib-
edici yol, millet tarafından tashih edildi. Ve de
mokrasi tezi de tasvip gördü. (Sağdan, bravo, ses
leri; soldan, ekseriyet kimde, sesleri) 

Bir arkadaş, Seçim Kanununun bir cilvesi ola
rak iktidarda kalmanızdan bahsediyor. Milyon-

ı larca rey alan bir parti bir tek mebus çıkarmıya-
bilir. Milletin reyleri ile ekalliyete düşen bir par
ti de iktidarda kalabilir. Bu, Seçim Kanununun 
bir eilvesidir, seçim sisteminin adaletsizliğini tâ
dil etmek de size düşer. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Kütahya) — Şıh-
lar, ve tarikatçılar sizin yanınızda dolaştı. Eğer 
baskı olsaydı, dolaşamazdı. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Sizin 
yaptıklarınızdan millet öyle dolmuştur ki, bu ne
tice; tedbirlerinizi taşan neticedir. (Soldan; mille
tin sabrını siz taşırdınız, sesleri) Milletin huzuru
na çıkıp da; «Muhalefete az rey verin, az muha
lif mebus seçin,» diyen Başvekil değil miydi? 
(Soldan, gürültüler) Seçimin mânasını bir kere 
daha söyliyeceğim. Bir tarafta, bütün Devlet im
kân ve vasıtaları kullanılıyor, rey temini için 
mahsul fiyatları artırılıyor, para kullanılıyor; 
öbür tarafın elinde hemen hiçbir şey yok. Buna 
rağmen siz rey bakımından ekalliyette kalıyorsu
nuz. Muhalefet reylerin ekseriyetini temin ediyor. 

Muhterem arkadaşlar, en samimî kanaatim 
olarak arz edeyim ki, bu şartlar içinde demokra
siyi müdafaa eden muhalefet partilerinin aldığı 
reylerin Demokrat Partinin aldığından fazla ol
ması muhalefet için haklı bir iftihar vesilesi ve 
memleketin istikbali için de bir teminattır. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar.) 
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, MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Kütahya) —'İk

tidarda olan biziz. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Netice

yi siz mi aldınız? Şairin bir sözü var, size onunla 
cevap vereyim: «Galip sayılır, bu yolda mağlûp.» 

HÜSEYİN BAYRI (Bursa) — Siz Kırşehir'
de rey bakımından ekalliyette değil misiniz? 

REİS — Zamanımız kalmadı. Müsaade buyu
run da hatip fikirlerini ifade etsin. (Gürültüler) 
Ayrı, ayrı, Bölükbaşı herkese cevap vermekle mü
kellef değildir. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Suali
nize cevap vereyim. Benim Kırşehir'de aldığım 
rey, sizin ve halkçıların aldığı reylerin mecmuu-
nun iki mislidir. Başvekil, sizden takdirkâr çık
mıştır, her şeyi yaptık ama kazandınız, demiştir. 

MUHİTTİN ÖZKEFELİ (Kütahya) — O 
başka mânada söylüyor. Sizin söylediğiniz mâna-

I da değil. 
REİS — Müsaade edin efendim. Devam 

edin Osman Bey, 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Görü

yorsunuz, ben kızmıyorum. Siz de kızmayın, ke
rem buyurun, sonuna geliyoruz; tatlı tatlı söyli-
yelim. Arkadaşlar, bu kadar ağır şartlar içinde 
yapılan bir seçimde Millet demokrasi ve rejim fik
rini müdafaa edenlere reylerinin ekseriyetini ver
diğine göre, sizin bu neticeden ders almanız, icabe-
derdi. 1954 seçimlerinde 5 milyon 300 bin rey al-

I dığmız halde, bu seçimlerde 1 milyon reyi kay
bettiniz ve muhalefet partileri karşısında ekalli
yete düştünüz. Bu durum karşısında bir iktjda-

I rm yapacağı bir vicdan muhasebesi olmak icabe-
I derdi. «1954 ten sonra şiddet hareketlerine giriş

tik, millet bizim tuttuğumuz bu yolu tasvibetme-
I di, milletin huzur ve refaha kavuşabilmesi için bu 
I hatalı yoldan dönmeliyiz.» demeniz icabederdi. 

Maalesef öyle olmadı; «Milletin reyleri ile muha-
I lef eti tasfiye edemedik, 30 küsur muhalefet mil-
I letvekilini çok görürken karşımıza 180 muhalefet 
I milletvekili geldi. O halde ekseriyet kararı ile onu 
I mefluç bırakmalıyız.» diyen bir zihniyetle hareket 
I ettiniz ve tedbirler aldınız, İçtüzüğü bu maksat-
I la tadil ettiniz. 

KEMAL SERDAROĞLU (İzmir) — Sen hiç 
merak etme. Demokrasiyi kurmak şerefi, yine 

I Demokrat Partiye kalacaktır. 
OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Demok-

I rasiyi kurmak şerefi Demokrat Partide kalacak-
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tır, diyor. O şerefe nail olduğuna kaani olduğum 
gün, alnından öpmezsem adam değilim. Seçim
lerden sonra yeni bir şiddet havası memleketi 
sarmaya başlamıştır. Grup kararı ile partileri pe
şinen mahkûm etmek yolunu tuttunuz. Yapıla
cak tahkikatın sonunu beklemeden hükmü peşi
nen verdiniz. Evvelce meşhur bir Vehippaşa 
Divanı Harbi varmış. Söylenir, oradan insanı ev
velâ idam ederlermiş, sonra da muhakeme eder
lermiş. Siz de böyle yapıyorsunuz. Bitaraf bir 
organ vasıtasiyle bir tahkikat yapılsın, hüküm 
ondan sonra verilsin. Halbuki siz grup karariyle 
hükmü peşin veriyorsunuz.. (Soldan, böyle bir 
şey yok, sesleri) Grup kararınız böyledir. 

ÎBRAHÎM SEVAL (istanbul) — Senin mu
hayyilende o karar. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Beni 
tazyikle, hakikatler değişmez. Bilirsiniz, «dün
ya dönüyor, diyen Galileyi Engizisyon 'mahke
mesi önünde tazyik etmişler o da tazyik karşısın
da sözünü geri aldığını beyan'etmiş ama mah
keme kapısından çıkarken, ne yapayım ki, dün
ya dönüyor.» demiş. 

(Müdahale eden bir milletvekiline hitaben) 
Sözlerimin samimiyetine hürmet et. Nasıl ben 
senin kanaatine hürmet ediyorsam. Sen de be
nimkine hürmet et. 

REÎS — Osman Bey, vaktiniz az kaldı. He
yeti Umumiyeye hitabediniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla)— Seçim
lerden sonra biz, iktidardan bir intibah bekler
dik, atılan hatalı adımların geri alınmasını, re
jimin normalleştirilmesini beklerdik. Bilâkis ye
ni bir hiddet ve şiddet yoluna gidildi, ve derhal 
iç Tüzük değiştirildi. Meclisin içi ile dışı arasın
da fark böylece kaldırılmak istendi. 

Muhterem arkadaşlar, iç Tüzük nasıl tadil 
edildi 1 Bir zihniyeti teşhis için bunu tahlil ede
lim : 

Teşkilâtı Esasiye Encümenindeki müzakere
lerde bulundum. Maalesef rahatsızlığım dolayı-

siyle umumi heyet, müzakerelerine devam ede
medim. Encümende yapılan tenkidler karşısın
da, insaf safcîbi demokrat milletvekilleri de içtü
zük tadil teklifinin Anayasaya aykırı olduğu, 
Meclis murakabesini tahdidettiği yolundaki fi
kirleri kabul ettiler. Yalansa karşımda bulunan 
Kemal özçoban söylesin, Erkuyumcu söylesin. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde Ana
yasaya bekçilik edecek, onun siyasi emel ve ihti-
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rasla çiğnenmesini önliyecek hiçbir hukuki mü
essese yoktur. Bu durum karşısında Anayasanın 
bekçiliğini yapmak vazifesi, Meclis içinde şüphe
siz Teşkilâtı Esasiye Encümenine düşer. Vicdani 
kanaatini peşin bir grup kararı ile bağlamanın 
demokrasiye yakışır hiçbir tarafı yoktur. Siyasi 
meselelerde meselâ bir devletle münasebetleri 
kesip kesmemek mevzuunda bir grup kararı alı
nabilir. Fakat bir hukuk ve bilhassa Anayasa 
mevzuunda vicdani kanaatler grup karariyle 
mefluç bırakılamaz. Muhalefetin haklı tenkid-
leri karşısında içtüzük tadiline ait teklifi Teş
kilâtı Esasiye Encümeninden çıkaramayacak
larını hisseden Demokrat Parti liderleri tadil 
teklifini derhal bir grup kararma raptetmek su
retiyle, encümendeki müzakereleri neticesi ön
ceden belli bir faaliyet haline getirmişlerdir. 
Böyle bir zihniyetin demokraside yeri varsa lüt
fen Başvekil kürsüye çıksın bunu müdafaa etsin. 
Bu grup karariyle Anayasa gibi bir mevzuda 
milletvekillerinin vicdani kanaatlerini takyidet-
tiniz. Encümene ve Meclise düşen iş Demokrat 
Partinin kararını tescil etmekten ibaretti. Müza
kerelerin hiçbir mânası kalmamıştı. Çünkü ne 
söylense netice değişmiyecekti. 

Encümende tâdil teklifinin Anayasaya aykı
rı olduğunu bizlerle birlikte ifade eden Demok
rat Partili arkadaşlarımız bilmiyorum ne yaptı
lar? Vicdanlarını mı feda ettiler, yoksa teklif 
oya arz edilirken salondan mı dışarı çıktılar? 
Meclis zaptını tetkik edip isimlerini arıyacağım, 
ne yaptıklarını tesbit edeceğim. 

Evet, bu tâdil ile gruplarımızı kaldırdınız, 
konuşma ve murakabe imkânımızı tali veya te
sadüfe bağladınız. «Allah rızası için, söz sıranızı 
bana verin» diye dünden beri yalvarmadığım 
kapı kalmadı. Allah razı olsun, Mehmet Hazer 
söz sırasını verdi de huzurunuzda konuşmak im
kânını elde ettim. 

Menderes, Hükümet programında, memleket
te mânevi huzuru tesis edeceğini söylüyor. Mâ
nevi huzur ıstırapları, infialleri, kırgınlıkları 
artıracak bir yolda gitmekle tesis edilmez. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) Bu tadilden evvel 
Mecliste muhalif üç parti grupu vardı. Geçen 
seneki bütçe müzakerelerini hatırlayın arkadaş
lar bu 4?rup sözcülerinin ne kadar seviyeli ko
nuşmalar yaptıklarını elbette kabul ederler. Üç 
muhalif grupun sözcüleri devamlı olarak konuş-
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tukları halde bütçe zamanında çıkmış iki ufak 
hâdise hariç, güzel bir hava müzakerelere hâ
kim olmuştu. Muhalefetin tenkidlerini insaf sa
hibi Demokrat milletvekilleri de tasvibetmişti. 
Üç grupun varlığından memleket ne zarar gör
dü ki, Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet 
Partisi Meclis grupları bu son tüzük tadiliyle 
ortadan kaldırıldı. 

Bir partinin Mecliste grup teşkil edebilmesi 
için otuz mebusa sahib olması lâzımdır, şeklinde 
tüzüğe konulan hüküm bizim grupları kaldır
maktan başka bir hedef taşımıyordu, yani bizler 
konuşturulmak istenmiyordu. Bunu açıkça söy
lemek daha samimî olurdu. (Soldan, dört kişi 
ile grup olur mu sesleri) 

Dört kişi olduğumuzu söylüyorsunuz. Halk
çılar darılmasın, İsmet Paşa gücenmesin; size 
bir hâdiseyi nakledeceğim; 

1946 seçimlerinden sonra teşekkül eden Mec
liste yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Mer
hum Mareşal, Demokrat Partinin Cumhurbaşka
nı adayı idi. Hatırımda kaldığına göre yet
miş, yetmiş sekiz kadar rey aldı. Bu reyler şüp
hesiz Demokratların reyi idi. Mareşalin aldığı 
reylerin azlığı dolayısiyle o. zaman kendisiyle 
Halkçılar alay ettiler. Mareşal bu . mesele ile 
alâkalı beyanatında 1946 seçimlerini telmihen 
«benim aldığım reyleri saymamalı, tartmalı-
dır» dedi. Onun gibi dört kişi olarak sayma
malı, tartmalıdır. Ben buraya bir milyona 
yakın rey alan bir partinin mümessili olarak 
geldim. Dört mebusun az bulanlar bu ıbir mil
yonu düşünmelidir Bir milyona yakın insan 
«Şu iktidarın yaptığına bak, benim gönderdi
ğim insanları konuşturmamak için Cumhuri
yetçi Millet Partisi Grubunu ortadan kaldır
dılar, onları konuşturmuyorlar» derse bu, mem
lekette huzur ve sevgiyi arttırırı mı, eksiltir 
mi? (Soldan, sen işte konuşuyorsun sesleri) 

Mehmet Hazer sırasını vermemiş olsaydı 
ben konuşamazdım. Grupumuz olsaydı sıraya 
tâbi olmadan her zaman konuşabilirdim. 

EEÎS — Efendim; kayıtlısınız, sıranız gel
diğinde konuşabilirsiniz. 

OSMAN BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Grup
lara tanınan? haklar niçin tanınmıştı? Murakabe 
vazifelerini emniyetle yapmaları için tanın
mıştı. Altı yüz mebus içinde sıranın geleceğini 
beklerken bir kifayeti müzakere takriri veri
lirse benim için konuşmaya imkân yoktur. Bu 
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şartlar içinde emniyetle vazife görmek mümkün 
müdür? 

Biz buraya dört mebus olarak geldik. Eğer 
Seçim Kanunumuz nispî temsil esasına dayan-
saydı partinin aldığı reylere göre 50 - 60 me
bus olarak gelirdik. 

Grupumuzu kaldırırken italya ve Almanya'
da da muayyen Mr mebus miktarına sahibolmı-
yan partilerin grup teşkil edemedikleri bir ba
hane olarak kullanıldı. Oralarda hem nispî tem
sil mevcuttur, hem de grupların birçok imtiyaz
ları vardır. Bizde ise parti gruplarının tek imti
yazı sıraya tâbi olmadan söz alıp konuşabilme-
leridir. Yani tenkid ve murakabeyi emniyetle 
yapabilmektir. 

Seçim Kanunumuzda sandık başında vazife 
alacak 'heyetin meselâ, 50 - 100 kişiden ibaret 
olması mahzurludur. Bu 'bakımdan bu heyette 
müsessil (bulunduracak partiler için bâzı kayıt
lar konmuştur. Bunun gibi nispî temsili kabul 
eden ve gruplara birçok imtiyazlar tanıyan 
İtalya ve Almanya gibi memleketlerde grup teş
kil edebilmek için partilerin muayyen miktarda 
milletvekiline sa'hrbolmaları kaydı kabul edil
miştir. Nispî temsil ibizde olsaydı fou memleket
lerin grup teşfeili için tesbit ettikleri miktarın 
çok fevkinde mebus sayısı ile Cumhuriyetçi Mil
let Partisi Meclise girerdi. Ben burada konuştu-
rulmadığım takdirde bundan yalnız partime rey 
veren bir milyona yakın insan değil, insaf sahi
bi demokrat, halkçı ve bitaraf vatandaşlar da 
müteessir olur. 

Şu verdiğimiz izahat gösteriyor ki, Tüzük ta
dili ile takitoedilen gaye icrayı, Hükümeti kös
teklemekten kurtarmaktan ziyade Meclis mu
rakabesini ortadan kaldırmaktır. Bu memleket 
murakabenin değil, icranın yani Hükümetin hiç-
ıbir hudut tanımamasının ıstırabını yıllardır çek
mektedir. (Sağdan, bravo sesleri, alkışlar) 

Tüzük tadiliyle aynı zamanda hürriyetin son 
melcei olan Meclis 'kürsüsünün masuniyeti ve 
muhalefetin emniyeti de ihlâl edilmiştir. (Sağ
dan, bravo sesleri, alkışlar) 

REİS — Osman Bey; alman karar gereğin
ce beş dakikalık vaktiniz kalmıştır. Hatırlat
mak isterim. 

OSMAN" BÖLÜKBAŞI (Devamla) — Arka
daşlar, bu didişme, bu kör döğüşü, bu dargın
lık, kırgınlık, iğbirar devam ederse ne olur? 
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Bunun cevabını ben vermiyeeeğim, yine size ver
direceğim. Şartlar bugüne nazaran çok daha 
müsaidolduğu halde Celâl Bayar 9 Eylül 1949 
da İzmir'de söylediği bir nutukta partiniz adı
na Halk Partisi iktidarına bir ikazda bulun
muştu. Ben bunu sadece hafızalarınızda can
landırmakla iktifa edeceğim. Kendim hiçbir 
şey ilâve etmiyeceğim. 

Celâl Bayar şöyle söylüyordu: 

«İktidarın bugünkü gaflet ve dalâleti de
vam edecek olursa, bu işler bir kardeş kavga
sının hududu ölçülemiyecek facialarına kadar 
gidebilir. Biz bundan katiyetle sakınılması lü
zumunu iktidara bir kere daha hatırlatmayı 
bir vatan borcu sayıyoruz. Bu memlekette kar
şılıklı şüphe ve husumetin değil, bilakis emni
yet ve sevginin yerleşip kuvvetlenmesini de
mokratik inkılâbın ilk şartı saydığımızı tekrar 
ifade ediyoruz.» 

Demek ki, cemiyetin tansiyonu arttıkça, 
kinler ve husumetler arttıkça işler bir kardeş 
kavgasının hududu ölçülemiyecek facialarına 
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kadar gidebilirmiş. Bu güzel ve haklı sözleri 
Celâl Bayar söylüyor. 

Muhterem arkadaşlar; memleketin huzura 
kavuşmasının ve türlü sahalara ait dert ve ız-
dıraplarınm tedavi görmesinin tek şartı, De
mokrat Partinin programına, vaitlerine ve Ana
yasanın sınırladığı meşruiyet prensiplerine av
det etmesidir. 

Celâl Bayar'ın duyduğu endişeyi duyarak 
biz de sizden rica ediyoruz: Gelin bu memle
ketin mânevi havasını teneffüs edilebilir bir 
hale getirebilmek için elbirliğiyle müesseseler 
kuralım, hak ve hürriyetleri teminat altına ala
lım, vatanın refah ve saadetinin müşterek mi
marları olalım. 

Hepinizi hürmetle selâmlar, mâruzâtıma ni
hayet veririm. 

(Sağdan; bravo, sesleri, alkışlar) 

REİS — Yarın saat 10,00 da toplanmak üze
re inikadı kapıyorum. 

Kapanma saati : 20,27 

6. — SUALLER VE CEVAPLAR 

A — TAHRİRÎ SUAL VE CEVABI 

1. — Ankara Mebusu Selim Soley'in, şeker 
fabrikalarının kuruluş ve maliyetler'i ile 1957 yılı 
istihsal durumlarına dair sualine Sanayi Vekâ
leti Vekili Abdullah Aker'in tahrirî cevabı (7/62) 

31 . I . 1958 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi Vekili ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına de
lâletlerini rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Selim Soley 

Mevcut şeker fabrikalarımızın kuruluş, mali
yet ve 1957 kampanya, istihsal ve vasati maliyeti 
nedir? 

T. C. 
Sanayi Vekâleti 19 . II . 1958 

Sanayi Dairesi Reisliği 
Özel : 1931 

Genel : 4/1861 

özü : Ankara Mebusu Selim 
Soley'in şeker fabrikalarına 
mütedair yazılı sual takriri 
Tik. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliğine 

Umumi Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü ifa
deli 5 . II . 1958 tarih ve 7-62/654-2247 sayılı 
yazılan K: 

Şeker fabrikalarının kuruluş maliyetleriyle 
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1957 yılı istihsal durumlarına mütedair Anka- ı takdim edildiğini saygılarımla arz ederim. 
ra Mebusu Selim Soley tarafından verilen tah- ! Sanayi Vekâleti Vekili 
rirî sual takriri ile ilgili cevapların melfufen ; A. Aker 

Ankara Mebusu Selim Soley'in, Şeker fabrikalarının kuruluş maliyetleri, 1957 yılı istihsal durum
ları ile ilgili yazılı sual takririnin cevapları 

Sual : Mevcut şeker fabrikalarımızın kuruluş, maliyet ve 1957 kampanya istihsal ve vasati mali
yeti nedir? 

Cevap : Mevcut 15 şeker fabrikamızın kuruluş tarihleriyle bunların tesis maliyetleri ve 1957 yılı 
kampanyasındaki şeker istihsal mikdarları aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. Sualde ayrıca 1957 kam
panyası şeker maliyetleri de sorulmakta ise de, mevcut sisteme göre 1957 yılı maliyetleri Mart için
de taayyün edeceğinden verilememiş, 1956 yılı maliyetleri verilmiştir. 

Fabrika yeri 

Alpullu Fabrikası 
Eskişehir 
Turhal 
Uşak 
Burdur 
Susurluk 
Elâzığ 
Erzurum 
Erzincan 
Malatya 
Adapazarı 
Amasya 
Konya 
Kütahya 
Kayseri 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tesis maliyeti 
, T.L. 

8.433.131,27 
6.354.382,70 
7.«76.450,82 
3.511.077,80 

36.637.077,86 
34.372.928,95 
34.053.449,05 
45.916.034,34 
38.170.608,12 
33.936.675,92 
25.507.466,78 
30.365.481,18 
30.285.684,77 
18.615.370,39 
38.626.693,12 

(D 
(D 
(D 
(D 

(2) 
(2) 

1957 yılı 
istihsalleri 

Ton 

32.328,125 
42.784,900 
34.522,600 
24.076,600 
25.267,500 
20.900,000 

3.099,450 
5.515,300 
3.404,175 
4.005,300 

35.847,050 
25.882,200 
31.966,700 
11.842,625 
19.057,000 

320.499,525 

1956 fabrika küb -
kristal şeker va
sati maliyetleri 

Kuruş 

109,28 
90,32 
93,50 
95,54 / 

112,38 
127,14 
154,42 
205,49 
120,16 
146,59 
95,68 
90,81 
97,00 
97,70 

149,09 

N o t : 

(1) 4 ayrı şirkete ait bulunan bu fabrikalar, 1935 senesinde kurulan Türkiye Şeker Fabrika
ları A. Ş. ne devredilmiş bulunduğundan, tesis maliyeti olarak devralınan kıymetler alınmıştır. 
1956 yılı sonu kıymetleri ise aşağıda gösterilmiştir : 

Alpullu Fabrikası 
Eskişehir » 
Turhal » 
Uşak » 

15.102.077,23 
15.649.000,76 
15.336.119,05 
8.i399.090,10 

(2) Erzincan Fabrikasında ayrıca 1.873,625 ton küb tozu istihsal edilmiş ve bu şeker Erzu
rum Fabrikasına gönderilmiştir. Bu şekerden istihsal edilen 1.671,350 ton küb şeker Erzurum 
Fabrikası istihsaline ithal edilmiştir. Bakiye 202,275 ton stokta kalmıştır. 



T. B. M. M, Matbaam 


